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 ומ ומ ו

 | *המדקה ס'שאוהי

 יסיוא ,ןקידתוכיראב ַא ,ןּבעג טלָאװעג םיא יאדווַא ךיז טלָאװ רימ ןוא ,ןטרַאװרעד ּוצ טכער ַא טָאה רענעייל רעד

 ערעגנעל עקיטיינ יד ןּוא ,"סיורג זיא טעּברַא יד ןוא ץרּוק זיא טייצ יד, רעּבָא .גנוצעזרעּביא ןיימ ּוצ ריפנײרַא ןכעלריפ

 ,ןװיטָאמ יד ןטײטנָא ןכירטש עניימעגלַא ,עצרּוק ןיא ןיולּב לעװ ךיא .טײצ רערעיירפ ַא ויּב ןטרַאװ ןוומ טעװ המדקה

 ּבָאה ךיא סָאװ קעווצ םעד ןּוא ,ןגיוא יד רַאפ טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ןַאלּפ םעד ;טעּברַא ןיימ ּוצ ןבירטעג ךימ ןּבָאה סָאװ

 0 , יטכױרּבעג ּבָאה ךיא סָאװ דָאטעמ םעד ךיוא יװ ,טלעטשעג ךיז

 ןופ .טפַאשּביל עלעּפָאט ַא ןעוועג זיא סָאד .ןּבעל ַא ןופ םולח רעד ןעוועג רימ ייּב זיא ך"נת ןשידיי ַא ןּופ גנּופַאש יד

 ,טײז רעדנַא רעד ןופ ןּוא ,רעקלעפ עלַא ןּופ ןּוא קלָאפ ןשידיי ןופ ךּוּב ןטסכעלשטנעמ ןטסנעש םעד ּוצ ,טײז ןייא

 דנַאנַאכָאנ ןעייג סָאװ ןעגנוטלַאטשעניינ ןּוא ןעגנורעדנע ענייז עלַא ייב ןושל רעדעווטעי םורָאװ .ןושל ןשידיי רעודנוא ּוצ

 ןוא טייקטסעפ זיא סָאװ ,םזינַאגרָא ןצנַאג םעד ףױא-טלַאה ןּוא ךרוד-טלגיר סָאװ הרדשהיטּוח ַא ןּבָאה ןּומ ,םיא ןיא ןָא

 -כעלטייצ ןופ ןטימ ןיא טײקיּבײא .טײקידלקיװטנַא ןּוא טייקיסילפ ןּוא טייקכעלגעווַאּב ןּופ ןטימ ןיא טייקיטפַאהרעיוד

 ןּוא טּביילב םַאטש רעד ןּוא ,ןעמוק רעטעלּב ןּוא ןלַאפ רעטעלּב .ליטס-ך"נת ַא ןּבעג ויולב ןעק הרדשה-טוח ַאזַא .טייק

 ןופ ּפָארַא דנַאנַאכָאנ טפרַאװ ןּוא ,תורצֹוא עיינ דנַאנַאכָאנ ּוצ טגירק ךַארּפש יד .םיוב םעד ןופ טייקינייא יד ףיוארטלַאה

 נָא ליוו יז ביוא ,רענעגייא רעד ןּבײלּב זּומ ,רענעגייא רעד טּבײלּב ןייּבנקּור ריא רעּבָא ;ןעמרָאפ עטקלעװרַאפ ךיז

 | .ןגרָאמירפ עלַא עטכישעג ריא ןבייהנָא טינ ליוו ןּוא ,סוחי ריא ןטלַאה

 רערעטירָאטיוא ,רעשיסַאלק ַא יװ ןרעװ ןעמונעגנָא לָאז סָאװ ך"נת ַא ,שידיי ןיא ך'נת ַא :טנָאזעג ךיז וצ ּבָאה ךיא

 טינ ,ןשלעפ טינ .לַאניגירָא םעד ּוצ יירטעג ןייז לכ-תישאר זּומ ,ןעגנואיושנָא ןּוא ןעגנוניזעג עלַא ,ןסַאלק עלַא ןופ טסקעט

 םעד ןבעגרעביא רָאנ ,ןייז טינ ןלָאז תונווכ יד סָאװ ,תונווכ טימ ןשטייטסיוא טינ ,ןריזַארּפַארַאּפ טינ ,ןריציפידָאמ

 לָאז ך"נת רעשידִיי רעד .עיינ יד ןוא עטלַא יד ןופ ןעגנושטייטסיוא עטסעב יד טיול ,יונענ ןוא יירטעג טסקעט ןשיאערּבעה

 ילכ-ךַארּפש ןייא ןופ רעביא טסיג ןעמ ןעוו ךעלגעמ זיא ךַאז ַאזַא טײװ יוו ףיוא ,עטסדנימ סָאד ןרענימ רעדָא ןגײלּוצ טינ

 יי | - .רעטײװצ א ןיא

 -טלַא עלַא ןעמעננײרַא ףרַאד רע .ןטכענ רעדָא טנייה ןּופ ןּבײהנָא טינ ףרַאד ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,שידיי ןיא ך"נת ַא

 ,םירפס-רסּומ ,ןעגנוצעורעביא עטלַא יד ןּופ תורישע עשיטַאמָאידיא עצנַאג יד .םירפס עטלַא יד ןופ ןטפַאז עשיקנערפ

 .טעּברַא רעקיזָאדרעד רַאפ ןרעװ טריטָאלפסקע זּומ .וו.זא.א ,ןציװ-קלָאפ ,ךעלטרעוו ,רעטרעווכירפש ,רעביּב"השעמ

 טייקידנרעק עצנַאג יד ןּבָאה ךיוא טסקעט רעד לָאז ,טפַאשגרַאק"טרָאוו ןּוא טייקיונעג רענרעדָאמ טימ םענייא ןיא זַא ,ױזַא

 ךעלגעמ טײװ יװ ןריסקיפ ףרַאד שידִיי ןיא ך"נת ַא .ךַארּפש הניארו-הניאצ רעד ןּופ טײקלענָאיצידַארט ןּוא טייקשימייה ןּוא

 "עג סָאה יּבר רעד סָאװ ,רעטרעוו עקיטּפַאז ,ענייש .ןייגרעטנּוא םיא ןָא ןלעװ סָאװ ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ עסיווענ

 רעטסנעש רעד ןייז ךיוא ףרַאד ןושל-ך"נת רעשידִיי רעד .רדח ןטימ םענייא ןיא ןדניװשרַאפ סָאװ ןּוא ,רדח ןיא טכיורב

 -רעוו ןכעלמיטנגייא ןייז ןּופ ןגָארטײּב ףרַאד טקעלַאיד רעכעלטיא .ןושל-עמַאמ רעודנוא ןופ ןטקעלַאיד עלַא ןופ זעטניס

 - | | .לביּב רעשידִיי ַא ןּופ יוב םעד ּוצ ץַאשרעט

 ןרעוו טכַארּבעגסױרַא זומ םטיר רעקיזָאדרעד טָא .קיזומ ןוא םטיר זיא ,טלַאהניא ןכעלרעדנוװ ןייז ץּוחַא ,ך"נת רעד

 יּפַאר רעד זיא סָאד ייס ,טייקיטכיל ןּוא תוטשפ רעשילַאכרַאירטַאּפ ןּופ פמעט רעד זיא סָאד ייס ,גנּושידִיירַאפ רעד ןיא

 ןופ ןָאט-המכח רעקיאור רעד ייס ,םיאיבנ יד ןופ םטיר רעקיטעפמיא רעד זיא סָאד ייס ,ןעונָאזעגריו ןּופ גנוווש רעשידָאס

 | /-/ .םילהת ןּופ שינעײגרַאפ-לעז עשיריל יד רעדָא ,תלהק

 יַאּב ןיימ ןּופ לייט ַא ויולב ּבָאה ךיא ביוא .טנכײצעגנָא ךיז ּבָאה ךיא סָאװ םַארגָארּפ רעד ,רוציקב ,ןעװעג זיא סָאד

 רעד רעּביא טעּברַא רעקידנַאנַאכָאנ ןופ רָאי ליפיוזַא ךָאנ .טנױלַאּב ךייר רַאפ ןטלַאהעג ךיז ךיא טלָאװ ,טליפרעד רענ

 -רעד ףיוא ויולב ןּבעגעגּפָא עלַא ייז טלָאװ ןּוא ,סנבעל ערערעמ טאהעג טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ךיא ריפש ,גנוצעורעביא

 .ליפ ּוצ טינ טײװ ,ליפ ּוצ ןעװעג טינ סע טלָאװ ,טעּברַא רעקיזָאד

 ןואלייב ןיא רעדָא ךּוּב רעדנוזַאּב ַא ןיא .הרוסמ רעד ּוצ טפַאשיײרטעג רעננערטש ןיא טכַאמעג זיא גנוצעורעביא יד

 ןּופ סעיצַאדנעמע ענעגָאלשעגרָאפ יד ךיוא יװ ,סעיסרעוו עטלַא יד ןופ תואחסוניייונש יד ןרעוו ןּבעגעג ןלעװ םירפס יד ּוצ

 ַאּב ןּוא ןעגנורעלקרעד ןרעוו ןּבעגעג ךיוא ןלעװ סע .רָאלק טינ זיא הרוסמ רעד ןופ טסקעט רעד ּוװ טרָאד ,רעשרָאפ יד

 -סיוא ערעדנַא ךיוא ןרעװ טכַארּבעג םיקּוסּפ ליפ ןיא ןלעװ וצרעד .שוריּפ ַא ןרעדָאפ סָאװ ,ןלעטש ענעי ּוצ ןעגנוטכייל

 ןעגנוקרעמנָא ערעדנַא ליפ ןייז ךיוא ןלעוו סע .אפונ גנוצעורעביא רעד ןיא ןרָאװעג טכיורבענ ןענייז סָאװ יד יװ ןעגנושטייט

 0 | | | ....."ללכב טסקעט םעד ּוצ

 | (רעּבעגסױרַא יד) - .גנוצעזרעּביא-ך'נת ןייז ּוצ ןבעגוצוצ העדּב טַאהעג ל"ז שאוהי טָאה המדקה יד *

 ךיז ןלעוו רימ .גנוצעזרעּביא ןייז טימ קיטייצכיילג טכַאמעג טָאה שאוהי עכלעוו ,ך"נת םּוצ ןעגנוקרעמנָא דנעּב ריפ ןּבילּברַאפ ןענייז סע **

 | | (רעּבעגסױרַא יד) - .ןּבעגּוצסױרַא ןעגנוקרעמנָא יד ןעימַאּב

1 



 .רעּבעגסױרַא יד ןּופ טרָאװ ַא
 רוע

 ירַאפ ךעלטנגייא טרעוו ,םינפ ןטימ ןעמַאזּוצ ,ל"ז שאוהי ןופ גנוצעורעּביא"ך"נת רעשידיי רעד ןּופ ןּבעגסױרַא ןטימ =

 ןטימ ןעמּונרַאפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ ןּוא ןײלַא ןשאֹוהי ןּופ - ך"נת םּורַא טעּברַא רָאי קיצפופ רעּביא ןּופ לקיצ ַא טקידנע

 0 ! = .עּבַאגסױא עקיטציא יד ייס ןּוא סעּבָאגסיוא עשידיי ענענישרעד ןיוש יד ייס ןּבעגסױרַא |

 רָאי קיצפופ רעּביא טימ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה הע שאוהי רעטכיד רעסיורג רעד סָאװ ,רעדיל עטשרע יד ןיא ןיוש = =

 ,סיוא טזײװ סע יװ .ןוויטָאמ ך'נת רעּביא רעדיל ץַאלּפ ןטסבושח םעד ןעמענרַאפ ,װָאלעּבשזרעװ לטעטש ןייז ןיא קירּוצ

 רעד ןיא טײזרַאפ ןעװעג רעצעורעביא ןקידרעטעּפש םעד ןּופ טעּברַא רעסיורג רעד ןּופ ןעמָאז יד טלָאמעד ןיוש ןענייז

 -עגרעּביא ןייק טינ טייק ַא ךיז טיצ ןוויטָאמ ך"נת רעּביא רעדיל עטשרע ענייז ןופ זַא יװַא .רעטכיד ןונוי םעד ןופ המשנ

 יי | .ןבעל ס'שאוהי ןופ טונימ רעטצעל רעד ויּב ,ך"נת םּורַא ןוא רעּביא טעּברַא ןופ ענעסיר

 ,ך"נת ןיא תואיקב רעסיורג ןייז ץּוחַא .גנּושרָאּפ-ך'נת ףיוא ןּבענעגּפָא ל"ז שאוהי טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי רעקילדנעצ =

 ,תודמול רעסיורג ןייז ןּוא ,טנרעלעג ןײלַא םיא טימ טָאה רעכלעוו ,בלכ 'ר רעטָאפ ןייז ןּופ ןגָארקעג טָאה רע עכלעוו

 ,ןכַארּפש טפיוה עשיאעּפָארײא עלַא טנעקעג ךיוא ה"ע שאוהי טָאה ,הבישי רענישזָאלָאװ ןּופ טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ

 "עג ןיוש רע זיא גנוצעזרעּביא-ך"נת ןייז ּוצ ןעמּונעג ךיז טָאה רע רעדייא ןּוא .תונושל עשיסַאלק עטסקיטכיװ עלַא ךיוא יװ

 ,טכּודעגסיוא ןיוש ךיז טָאה םיא יװ םעדכָאנ ןּוא .תונושל יד טָא ןיא ך"נת ןּופ ןעגנוצעזרעּביא עלַא טימ טנַאקַאּב טיג ןעוו

 ידכּב לארשי ץרא ןייק ןרָאּפּוצקעװַא ןסָאלשַאּב רע טָאה ,שדקה-תכאלמ רעד טימ ןעמענרַאּפ ּוצ ךיז ױָאר זיא רע זַא

 | יי | | - .הביבס ך"נת רעצנַאג רעד ןיא ןּבעלּוצנייא ךיז ןטרָאד

 .םינפ ןטימ ןעמַאזוצ סױרַא זיא סע ןעוו לָאז גנוצעורעביא-ך'נת ןייז וַא ,ןשאֹוהי ןופ םולח רעסיורג רעד ןעװעג זיאסע -

 .ל"ז שאֹוהי ןּופ שטנווו םעד ןריפוצכרוד היכו יד ןרָאװעג טרעשַאּב ודנוא זיא סע סָאװ ,ךעלקילג ןענייז ,םישרוי יד ,רימ ןוא

 ןטימ ןדנּוּברַאפ ןעוועג ןענַײז סע סָאװ ,ןטייקירעווש עלַא ןּבעגוצרעּביא המדקה רעצרּוק ַא ןיא ךעלגעממוא זיא סע =

 רימ .עּבַאגסיוא רעד טָא טימ טפיוהרעד ןוא ,גנוצעזרעּביא-ך'נת ס'שאוהי ןופ סעּבַאגסיוא ענעדיישרַאפ יד ןופ ןּבעגסױרַא

 .עבלעוו ,ןרעלעפיקורד עלַא ןרינע רָאק ּוצ ,ןטָארעג ודנוא זיא סע זַא ,ןפָאה רימ ןּוא ,עּבַאגסיוא רעד ןיא טימַאּב ךיז ןּבָאה

 -סקלָאפ יד ,עטײװצ יד ןּוא עקידנעּביטכַא יד ,עטשרע יד) סעּבַאגסױא ײװצ עטשרע יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייו

 ."נסיוו ןשידִיי םעד ןופ תונקת עטצעל יד טיול ,טרעדנעעג לסיּב ַא רימ ןּבָאה עיפַארגָאטרָא יד ;(דנעב ייווצ ןיא עּבַאגסיוא

 :רעגייטש ַא יװ ,ןצעזעג עטמיטשַאּב טַאהעג טָאה ןײלַא ל"ז שאֹוהי ּווו ןלַאפ עכעלטע ןיא ץּוחַא --טּוטיטסניא ןכע לטפַאש

 עּבַאגסױא רעד ןיא ךיוא ןּבָאה רימ .ןלַאפ ערעדנַא עכעלטע ןּוא ,בָר ,םיִׁשִלָׁש -"עטצלע, ןּוא ,םיִרָׂש ,םיִנֵקְז --"עטסטלע;

 ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע טכַאמעג ןײלַא טָאה ה"ע שאוהי עכלעוו ,שמּוח ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא םייּונש יד ןּבעגעגנײרַא

 יד ןלָאז עּבַאגסיוא רעד ןיא זַא ,טימַאּב ךיוא ךיו ןּבָאה רימ .(קּורד ןיא שמּוח ןעז ּוצ טּבעלרעד ויולב טָאה שאוהי) הריטּפ

 | .רפס ןצנַאג ןכרוד ןטלַאהעגסיוא ןייז טסקעט ןשידיי םעד ןיא ןעמענ ןוא רעטרעוו עשיאערבעה יד ןיא תודוקנ
 ןופ ןרעוו טײרנענּוצ לָאז ,םישרפמ ןָא ,לַאניגירָא ןיא ך"נת ץנַאג זַא ,ןעשעג טינ זיא טייצ רעטצעל רעד ןופ ךשמב |

 - ,םישרפמ ןָא סעּבַאגסיוא-ך'נת עלַא טעמּכ ןענייז ךעלטניֹוװעג .ןדיי רַא פ ןּוא ןדי ךרוד ,טפַאשלעועג רעשידיי ַא

 .ןטפַאשלעועג לביּב עשייוג ןופ ןרָאװעג טיירנעגוצ רעירפ רעדָא ןּבעגעגסױרַא ,טצּונַאּב טציא ןדיי ודנוא ןופ ןרעװ סָאװ

 ןליוו ההגה רעד רַאּפ .ןויירג ןָא ןייז לָאז עּבָאגסיוא רעד טָא ןיא םינפ רעד זַא ,ןעגנּולעג זיא סע זַא ,ךיז טכוד זדנוא =

 רעכלעװ ,רעכערּב ןהּכה יכדרמ םייח 'ר ברה ּוצ קנַאד ןוא גנונעקרענַא עטספיט רעודנּוא ןקירדסיוא רימ

 ןײז רַאּפ םיחבש גונעג טינ ןּבָאה רימ .םינּפ םעד ןייז היגמ ּוצ טעּברַא עקידרדסּכ ראי יירד ןּבעגעגקעװַא טָאה

 0 י יי | | = .טעּפרַא רעד ןיא טייקכעלרע ןּוא טײקטיהעגּפָא |

 רעד ןָא ןריפכרוד טנעקעג טינ סעּבַאגסיוא-ך"נת עכעלטע ןּבעגסױרַא ןופ טעּברַא ערעווש יד ןטלָאװ ןיילַא רימ =

 עלַא יד זַא ךעלנעמ טכַאמעג ןוא ,ןגָארטעגוצ סעפע רענייטש ןייז ףיוא רעדעי ןּבָאה עכלעוו ,טנירפ לָאצ ַא ןופ ףליה

 רעד טימ ןצּונַאּב ךיז רימ ןליװ .ןײגסױרַא ןענעק ןלָאז ,ןּבעגענסױרַא טציא זיּב ןּבָאה רימ עכלעוו ,סעּבַאגסיוא-ך"נת

 לָאז טעּברַא יד א ,ןגָארטעגייב ליפ ףליה רעייז טימ ןּבָאה עכלעוו ,יד ןּופ ןעמענ יד ןענעכייצרַאפ ןּוא טייהנגעלענ

 ' י - 0 00 | יי .ןעמּוק דנַאטש ּוצ

 שאֹוהי ַארָאלפ ןופ ןעמָאנ רעד ןעמענרַאּפ ,לפייווצ םיש ןייק ןָא ,ףרַאד ייר רעד ןיא ץַאלּפ ןטסקידובּכּב םעד =

 ,טסנרע ןּוא טפַאשיירטעג ריא .רעצעזרעּביא םעד ןּופ יורפ ענעבעגעגרעביא יד ,המשנ עקילייה ,עכעלרעדנּוװ יד ,ה"ע

 קיּבײא ףיוא טעװ ןעפ ס'שאוהי טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג ויא סָאװ ,ץלַא םּורַא טײקנּבענעגרעּביא עכעלדימרעמּוא ריא

 --" .טעּברַא רעקידשפנתריסמ ןּופ לָאּבמיס ַא יװ ןּבײלּב

 ןהכ דערפלָא ,'שטנעמ-רעדנווו רעד, ןפּורעגנָא טָאה ןײלַא ל"ז שאוהי ןעמעוו םעד ּוצ קנַאד רעקיפייא רעודנּוא

 רימ .ךעלגעממוא רָאנ רשפא ןּוא - רערעווש ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג טעּברַא יד טָא טלָאװ גנוקיטומרעד ןוא עציטש סעמעוו ןָא

 ,טיװ .ב ,טניירפ ןוא דיסח ןטסערג ןייז ןופ ןשאוהי ּוצ טײקנּבעגעגרעּביא ןוא טפַאשיירטעג יד ןצַאשּפָא גּונעג טינ ןענעק

11 



 ןעמָאנ ןטימ ןָאט ּוצ טָאה סָאװ ץלַא ןעלמַאז ןוא ןרידוטש וצ ףיוא ןּבעגעגקעװַא ןבעל ןצנַאג ןייו טָאה רעכלעוו
 ןוא לז קַאװיּפס םייח .רד ןופ ןעמענ יד ןענעכיצרַאפ רימ ןליװ דובכה תארי ןטסערג ןטימ .שאוהי
 - ןשאוהי ןּופ טניירפ-טנגוי עטסיירטעג יד ןשיווצ ןעװעג ןענייז עכלעװ ,ה"ע ןָאסדיװַאד לארשי רָאסעּפָארּפ
 םעד ןכילנרַאפ ןּוא טנעײלעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ טעּברַא רעד ּוצ לייט רעייז ןגָארטעגייב ןּבָאה עכלעוו ןּוא
 .רד טנירפ רעודנוא ןָאטעג ךיוא טָאה טעּברַא עבלעו יד .גנוצעזרעּביא ס'שאוהי טימ טסקעט ןשיאערבעה
 - רוטקערָאק לייט ַא .קנַאד ןטסקיצרַאה ןּוא ןטספיט רעודנוא סיוא םיא ןקירד רימ רעכלעװ רַאפ ,יגמחנ קחצי
 סָאװ רַאפ ,שטיװָאקרעּב .ד .י טנירפ רעטנָאנ רעודנוא טנעײלעג טָאה עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא
 קח צי ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד רימ ןליוו טײקמערַאװ רערעדנּוואּב ַא טימ .קנַאד רעזדנוא םיא ןעגנערּב .רימ
 ןפלעה ּוצ ףיוא םישדח ןּוא ןכָאװ ןוא געט ןּבענעגקעװַא טָאה רעכלעװ ,טנירפ ןעײרטעג םעד ,דניקביר
 .הריטפ ס'שאוהי ךָאנ וליפא רָאנ ,ןבעל ס'שאוהי יב טעּברַא רעד טימ ןעמונרַאּפ ךיז רע טָאה רָאנ טינ .טעּברַא רעד ןיא
 -עגסױרַא ךס ַא ודנוא טָאה ןוא ןשיאערּבעה ןטימ טסקעט ןשידִיי םעד ןכײלגרַאפ ּוצ ףיוא טייצ ליפ ןּבעגעגקעװַא טָאה רע
 טניירפ רעזדנוא ןענָאמרעד רימ ןליוו טײקרַאּבקנַאד רעלעיצעפס טימ .ןעגנּוזײװנָא עשידמול"ףיט ענייז טימ ןפלָאה
 -סיוא זדנּוא ,טעּברַא רעד ןופ ףוס םּוצ ,טנעמָאמ ןטסרעווש םייּב טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ןעמערַאװ םעד טָא ,ןינַא כ .נ

 טעמּכ ודנוא זיא ףליה ןייז ךרוד .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןפלָאהעג ודנוא ןוא טנַאה עכעלרעדירּב ַא טקערטשעג |
 עשידיי רעקרָאירינ ײװצ יד ןעקנַאדַאּב ךיוא ןליװ רימ .טעּברַא יד ןקידנערַאפ ּוצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןּבעגעג
 -ך"נת ס'שאיהי ןופ עּבַאנסױא-סקלָאּפ יד ןטײרּפשרַאפ רעײז ךרוד סָאװ ,"סטרעװרָאפ, ןּוא 'גָאט רעד, ןעגנוטײצ
 ןעוועג טינ טלָאװ םַאר יד .גנומענרעטנוא רעד ןּופ גלָאפרעד םעד ּוצ ןפלָאהעגטימ ךס ַא יז ןּבָאה גנוצעורעביא
 ןהַאק סקעלַא ןּוא גָאט ןופ יקסּבּולעש .מ טניירפ יד טײקרַאּבקנַאד טימ טינ ןענָאמרעד רימ ןעוו ,טלופרַאפ
  -רַאפ סָאד ידפ טעּברַא ןּוא טייצ ךס א ןבעועגקעווא ןּבָאה עכלעװ ,"סטרעוורָאּפ, ןופ ןיקפיר לּוָא ס ןוא
 רָאס עפָא רּפ טמוק קנַאד ַא .גלָאפרעד ַא ןייז לָאז ןעגנוטייצ ערעייז ךרּוד גנוצעזרעּביא-ך'נת ס'שאּוהי ןּופ ןטיירפש
 -ָאילּביּב רעד ןּופ עיצַארטסינימדַא רעד ןּוא ,רַאנימעס ןשינָאלָאעט ןשידיי ןופ רעקעטָאילּביּב ,סקרַאמ רדנסּכ לַא
 ןיא "ירערבייל לַאנעשערננָאק, רעד ןופ גנולײטּפָא רעשיטימעס רעד ןופ רעקעטָאילּביּב ,ָא ריּפַאש .רד ;קעט
 -רַאפ ןעיילסיוא ךרּוד ףליה רעײז רַאּפ -עפַאי אדי ןּוא ;עיצַארטסינימדַא קעטָאילּביּב רעד ןּוא ,ןָאטגנישַאװ
 רעד רַאפ טפרַאדַאּב קיטיינ ןּבָאה ,רעּבענסױרַא יד ,רימ ייס ןוא ה"ע שאוהי ייס ,עכלעוו םירפס ענעטלעז ענעדייש
 -אליפ ןופ יטעיַאסָאס ןָאשיעקילּבָאֿפ שיאשוד, רעד ּוצ גנונעקרענַא רעודנוא ןקירדסיוא ךיוא ןליוו רימ .טעּברַא
 .ודנוא ּוצ גנּואיצַאּב רעכעלטניירפ ןוא רעקיצרַאה רעײז רַאפ סּבָאקײשוד .מ רַאטערקעס ריא ןּוא עיפלעד
 -"יטעיַאסָאס ןָאשיעקילּבָאּפ שיאּושוד , רעד ןּופ רעצעז טפיוה ייווצ יד ןופ ןעמענ יד רימ ןענעכייצרַאּפ גנוטכַא טימ
 עכעלטרָאװטנַארַאּפ רעייו ןוא ערעווש יד ןלַאפעג זיא סע ןעמעװ ףיוא -ןייטשרעה .פ ןוא ןָאטַארַאקס דוד

 טעּברַא עקיטכיזרָאפ ןוא עקידלודעג רָאי ײװצ יד רַאּפ קיצרַאה ייז ןעקנַאדַאּב רימ .ך'נת םעד ןצעו ןופ טעּברַא ;
 -כעט עלּופטרעװ ערעייז רַאפ ךיוא יװ ,ך"נת םעד ןצעז םייּב טײקטיהעגּפָא ןוא טייקמַאוקרעמפיוא רעײז רַאפ ןוא
 "טעטימָאק עּבַאגסױא-סקלָאפ ך'נת שאוהי, םעד ןופ רעדילגטימ עלַא ןעקנַאדַאּב רימ ןליוו ,ףוס םּוצ .ןעגנּזייוונָא עשינ
 | יה < - .טעּברַא רעודנוא טרעטכיילרַאּפ ליפ יוזַא טָאה לייטנָא סעמעװ

 -ינָאנרָא עשידיי ןוא םידיחי ןופ ןעמענ עלַא ןענָאמרעד וצ המדקה רעצרוק א ןּופ ןעמַאר יד ןיא ךעלגעממוא זיא סע
 ביוא ,זיא .ך"נת םעד םּורַא טעּברַא רעד ןיא ןרָאי עלַא יד ןפלָאהעוטימ רעקינַײװ רעדָא רעמ ןּבָאה עכלעוו סעיצַאז
 = .הכרּב רעזדנוא ןּוא קנַאד רעודנוא ייז ןּבינ רימ ןּוא הליחמ ייו ייּב רימ ןטעב ,ןענָאמרעד ּוצ ןסעגרַאפ ןצימע ןּבָאה רימ

 = ,טרָאװ רעזדנּוא ןקידנערַאפ ןליוו - השורי רעשירַארעטיל ס'שאוהי ןופ רעּבעגסױרַא ןּוא םישרוי יד - ןײלַא רימ =
 | .המדקה רענעגייא ס'שאֹוהי ןופ רעטרעוו עכעלטע טימ ךיז קידנצּונַאּב

 רימ ןעװ זַא ,רימ ןריפש ,השורי רעשירַארעטיל ס'שאוהי םּורַא טעּברַא רעטגנערטשעגנָא ןופ ןרָאי ליפ יװַא ךָאנ
 טינ סע טלָאװ ,טעּברַא רעקיזָאדרעד ףיוא ויולב ןּבעגעוקעווַא עלַא ײז ןטלָאװ וא סנבעל ערערעמ טַאהעג, ןטלָאװ
 | | | | ".ליפ ּוצ טינ טייוו ,ליפ ּוצ ןעװעג

 - ןיקרָאװד רעּב"בוד םהרבָא |
 ןיקרָאװד שאוהי הוח

 זיר סו -
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 א ץֶרָאָהְו :ץֶרָאָה תֶאְו םִַמָּׁשַה תא שהלַא אָרְב ג תיעארב
 * והלא ַחיִחְו םָֹהָח .ינפילע ְךֶׁשֶחְוּוהֹבָו הת הָתְוִה

 ג דיה רֹוָא הי םיהלָא רֶמאֹּו ּ:םִימַה יפיע תָפֶחַרְמ |
 ד ןיֵּב םיהלֶא לָּדְִו בֹוטייֵּכ רוָאָה-תֶא םיִהֹלֶא אָרָיו :רוֶא
 ה של םי אל | םיַהלָא ארק :ףשחה ןיִבּו רֹואָה
 פ ּ!דֶחֶא ₪ רֶקְביִהיַו בֶרֶע"יהְיַו הלל אר
  ןיִּב ליִּדְבַמ יהיו םִיָּמִה וב עקר יִהְי םימלֶא רָמאֹה
 ז םםימֵה ןיב ללב 3 עיִקְרָה-תֶא םיהלֶא שו :םמְל םִיַמ
 יהיו עיקְרל לעמ רֶׁשֲא םימה ןיִבּו עיקרל תַחַּתִמ רֶׁשֲא
 ח בי םרעההמ םִיָמָׁש שקל םיקלָא אָבקיַו :ןכ
 - "ינש םוי

 ט דַחֶא א קמא טימשה תחתמ םימה וו םימלָא רֶמאֹּה
 ' ץֶרֶא ָשְבַיל | םיהלֶא ארקינ :ןְכייִהְינ הָׁשְּביִה הָאְרִת
 א ָמאַֹּו :בּוטייִּ םיהלֶא אָרְיו םימי אָרָק םימה הוקמו

 ירְפ ץע ער] עיִרְזִמ בָשע אשד ץֶרֶאָה אשְדֶת םיהלָא |
 :ןכדדיהוו ץרַאה-לצ וָביֹעְרִז רֶׁשֲא ונמל יֵרְּפ הָשָע

 בי -הָׂשֶע ץעו והנימְל ערו עיִרְזִמ בשע אשד ץֶרֶאָה אותו |
 + יִהְיַו :םֹוָמייִּכ םיהלֶא ארו והנימל ובדערז רֶׁשֲא יִרְּפ
 פ ;ישילש םוי רֶקֹבייִהיַו ברע
 די ןיּ ליִּנְבַהְל םִיַמָּׁשַה עיִקְרִּב תראמ יֵהְי םיהלֶא רָמא
 :םיִנָׁשְ םיִמילו םיִעמְל תתאל ויה הלל ןיבּו םּויה |

 < ץיברב דרספ ירפסבו קב ידה | ,אי < יתוב| ,א

 .תאָב | 3

5 

= - 

= 

60 
. 

 ה"

. . = 
 י/

 יד ןוא למיה םעד ןפַאשַאּב טָאג טָאה ּבײהנָא ןיא ! א

 .,קידייל ןּוא טסיװ ןעוועג ויא דרע יד ןּוא*  .דרע |
 ןּוא ,םוָהּת ןּופ טכיועג ןפיוא ןעוועג זיא שינרעטצניפ ןֹוא
 יד ןופ טכיועג ךפיוא טבעוושעג טָאה טָאג ןופ טסייג רעד
 | | / .ןרעסַאװ

 זיא סע ; ןוא ,טביל ןרעוו לָאז :טנָאזעג טָאג טָאה* |
 סע א טביל סָאד ןעועג טָאה טָאג ןוא* .טכיל ןרָאװעג
  םעַד ןשיווצ טדײשעגרעדנַאנַאפ טָאה טָאג ןוא ;טוג זיא
 .טָאה .טָאג ןוא* .שינרעטצניפ רעד ןשיווצ ןוא .טכיל
 רע טָאה שינרעטצעפ יד ןוא ,גָאט טכיל סָאד ןפורעג
 ןעװעג זיא סע ןּוא , טנא א ןעװעג ויא סע ןוא .טכַאנ ןפּורעג
 .גָאט ןייא ,ןגרָאמירפ

 ןיא טיירפשסיוא ןַא ןרעװ לָאז ;טנָאזעג טָאג טָאה* |
 ןשיװצ ןדײשרעדנַאנַאפ לָאז רע ןוא ,ןרעסַאװ יד ןּופ ןטימ
 םעד טכַאמעג טָאה טָאנ ןואי .ןרעסַאװ ןּוא ןרעסַאװ
 יד .ןשיווצ .טדיישענרעדנָאנַאּפ טָאה ןּוא ,טיירפשסיוא

 יד ןשיװצ ןוא טיירפשסיוא םעד רעטנוא סָאװ ןרעסַאװ ,

 יױזַא זיא סע ןּוא .טײרּפשסױא םעד רעּביא סָאװ ןרעסַאװ 0

 - .ןעשעג |
 ,ןגרָאמירפ ןעועג ו ויא סע ןוא ,טנווָא ןעוועג זיא סע ןּוא |

 :למיה טיירפשסיוא םעד ןפורעג טָאה טָאג ןּוא *

 .גָאט ןטייווצ ֹא

 יד ןוייווַאּב ךיז לָאז ןוא ,טרָא ןייא ןיא למיה ןרעטנוא ןוֿפ ןרעסַאװ יד ןעלמַאונײַא ךיז ןלָאז :טגָאזעג טָאג טָאהי"
 .ןעשעג ױװַא זיא סע ןוא ;השבי

 .טּוג זיא סָאד זַא ןעועג טָאה טָאג ןּוא ! .ןעמי ןפורעג

 רעו טָאה 1 ןרעסַאװ י יד ו גולמָאזנײַא יד א ,דרע השבי יד ןפורעג טָאה טָאג ןּוא יי

 סָאװ- רעמייבטכורפ ,ןעמָאז סױרַא  טינ: סָאװ ץכעטיירק ,זָארג ןוָארגסױרַא דרע יד לָאז :טגָאזעג טָאג טָאה *
 דרע יד ןוא =: .ןעשעג יװַא זיא סע ןוא .ייז ןיא זיא ןעמָאז רעייז סָאװ ,םינימ ערעייז טיול דרע רעד ףיוא טכורפ ןגָארט
 ,טכּורפ ןגָארט טָאװ רעמייב ןּוא ,םינימ ענייז טיול ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ ץכעטיירק ,זָארג טכַארּבעגסױרַא טָאה
 ,טוג יא | סָאד זַא ןעועג טָאה טָאג ןוא .םינימ ערעייז טיול ,ייו ןא זיא ןעמָאז רעייז סָאװ

 .גָאט ןטירד א ,ןגרָאמירּפ ןעוועג זיא סע
 ןּוא טנא ןעוועג זיא סע ןּוא* =

 גָאט םעד ןשיווצ .ןרײשוצרעדנַאנַאפ ,למיה .ןופ טיירפשסיוא םעד ןיא רעטכיל ןרעװ ןלָאז :טנָאזעג טָאג טָאה* <
 רַאפ ןייז ןלָאז יז ןּוא * - ,ןרָאד ןוא געט .רַאפ ןּוא ,ןטייצ רַאפ וא < סנכיצ רַאפ יז ןלָאז ₪ וא , טכָאנ רעד ןשיווצ ןוא |
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 יהיו ץרָאָה-לַע ריִאָהְל םימשה עיקרב תרואמל ויָהְו ט | ףיוא ןטבייל וצ ,למיה ןּופ טײרּפשסױא םעד ןיא רעטכיל

 רָֹאָמַהתֶא םיִלֹרְנַה תְראָמַה ינש"תא םיהלא שעיו 5 "5 אה טאג ןוא * .ןעשעג יװַא זיא סע ןוא .דרע רעד

 תלשממל } ןטקה רוָאְמַהְדתֶאְו םויה תֶלָשִממְ לנה טכיל ערעסערג סָאד :רעטכיל עסיורג ײװצ יד טכַאמעג
 עקרב יקל םֶתֹא ןֵּתִיַו :םיִבְכֹוְּכַה תֵאְו הָלְיַּלַה |

 הָליֵלַבּו םֹוּיַּב טׁשִמלְו :ץֶרָאָה--לַע ריִאָהְל םימשה חי | ערענעלק סָאד ןוא ,גָאט ןופ גנוקיטלעוועג רעד רַאפ
 ;םֹטייִּכ םיִהֹלֶא ארי דֶׁשְחַה ןיבו רָֹאָה ץיֵּב ליְִּבַָלְג = יד ןוא ;טכַאנ רעד ןופ גנוקיטלעוועג רעד רַאפ טכיל
 אפ :יעיבְר םוי רֶקָביהְיַו ברעדיהיו טי .םעד ןיא טצעועגנירַא .ײז טָאה טָאג ןוא" .ןרעטש

 ףפועי תועו היח שפ) ץרש םִיַּמַה וצרשי םיהלֶא רמאיו כ | ןוא* ,דרע רעד ףיוא ןטכייל ּוצ ,למיה ןופ טיירפשסיוא

 "ערָא םיללַא אָרְביַו :םיִמשה ַעיִקְר יִָּפ-לַע ץֶרָאה-למ אכ .,טכַאנ רעד רעביא ןּוא גָאט םעד רעּביא ןקיטלעװעג ּוצ
 רֶׁשֲא תשמרה | היחה שפל תאו .םיִלדְגַה םניִנִתַה רעד ןשיווצ ןּוא טכיל םעד ןשיווצ ןדײשוצרעדנַאנַאפ ןּוא

 ארו והנימל ףֶנֶּכ ףועלְּכ תֶאְו םצנימל םימה וצרש |
 ובר ּורָפ רמאל םיִהלֶא םֶתֹא דרב בוט םיִהֹלֲא בכ
 רעה :ץֶרֶאְּב בי ףֹעָהְו םימיב םִיַּמַה-תֶא וָאְלִמּו כ

 פ ויִׁשיִמֲח םוי ֵקּבייִהְ = יה .גָאט ןטריפ
 הרַמַהְּב ּהָניִמְל היה ׁשֵפָנ ץֶרָאָה אצות ולא מאמי ₪ ןענעמדיוו רעסַאװ סָאד לָאז :טגָאועג טָאג טָאה =

 -זרָא םיהלֶא ׂשַעיַו ;ןָיִהְיו הָניִמְל ץֶרָאדתוחו ׂשֶמָרְו הכ
 ׁשֶמְר--לָּכ תֶאו הָניִמְל הָמֵהְּבַה-תֶאְ ּהָניִמְל ץראָה תיח

 ימלא רמאיו :בוטיּכ םיהלֶא אֵרָיו .יהנימל הָמָרֲאָה וכ | ו

 ףוָעְּו םיה תְַדִב וִרָו ונתומדְכ ּונמלַצְּב םֶדֶא הָׂשֲעַנ = ]!א ,תויח"סי עסיורג יד ןפַאַאּב טָאה טָאג ןּוא י* .למיה
 -לַע שמרה ׁשֶמרָה-לֶכְבּ ץְרֶאָה-לֶכְבו הָמָהְּבַבו םִמָּׁשַה סָאד סָאװ ,ןכירק סָאװ ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל עלַא

 םיהלֶא םֶלָצְּ ומְלָצַּב טָדָאָה-תֶא | םיִהֹלָא ארביו :ץֶרָאָה 5  עלַא ןוא ,םינימ ערעייו טיול טנעמדיוועג טָאה רעסַאװ
 םיהלא םָתֹא ְךֶרֶבָיַו ;םָתֹא אָרָּב הבקע רֶכָו ותא אָרָּב חכ טָאה טָאג  ןּוא .םינימ | ערעייו טיול ןעלגיופ עטלגילפעג

 ָהֶׁשְבַכְו ץֶרֶאָה-תֶא ואלמו וכרו ּורּפ םיהלא םִאָל רמאו .טוג ויא סאד וַא ןעזעג
 ילַע תֶׂשֶמֹרָה הָיַח-לֶכְבּו םִימָּׁשַ ףוָעְבּו םיה תַנְרַּב ּודְרּ יי

 | בֶׂשֲע-לֶּכיֶא םֶכָל יִּתִמָנ לנה םיהלא רֶמאו :ץְרָאָה לכ  יקאו רצ וא ,טשטנעבעג יז טָאָה סָאג א" =
 -רֶׁשֲא ץֶצָח-לָּכיתֶאְו ץֶרָאָה-לִכ י ינפילע רָׁשֲא ער] ערו ןרעסַאװ יד ןָא טליפ ןוא ,ךייַא טרעמ ןוא ךייַא טרעפכּורפ

 זיַח-לָכְלּו !הָלְכָאֵל היה םָכְל ער] ער ץֶע-ייִרְפ ֹוּכ ל רעד ףיוא ןרעמ ךיז ןלָאז ןעלגיופ יד ןוא ,ןעמי יד ןיא

 | \ רירפ ןעוועג זיא סע ןוא ,טנוװָא ןעװעג זיא סע ןּוא* .דרע

 | | = .נָאט ןטפניפ ַא ,ןגרָאמ

 םיצרש ןּוא תומהב ,םינימ ערעייו טיול ןשינעפעשַאב עקידעּבעל ןעגנערּבסױרַא דרע יד לָאז :טגָאזעג טָאג טָאה =

 דרע רעד ןּופ תויח יד טכַאמעג טָאה טָאג ןּוא * - .ןעשעג יֹװַא זיא סע ןּוא .םינימ ערעײז טיול דרע רעד ןּופ תויח ןוא

 טָאה טָאנ ןּוא .םינימ ערעייז טיול דרע רעד ןּופ םיצרש עלַא ןּוא ,םינימ ערעייז טיול תומהב יד ןּוא ,םינימ ערעייז טיול

 | | .טּוג זיא סָאד זַא ןעזעג

 ןקיטלעװעג ןלָאז יז ןּוא ,שינעכיילג רעודנוא טיול ,טלַאטשעג רעודנוא ןיא ןשטנעמ ןּכַאמ רימָאל :טנָאזעג טָאג טָאה **

 רעביא ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד רעביא ןּוא ,תומהּב יד רעּביא ןוא ,למיה ןופ ןעלניופ יד רעביא ןּוא ,םי ןופ שיפ יד רעּביא

 טלַאטשעג רעד ןיא ;טלַאטשעג ןייז ןיא ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה טָאג ןוא** .דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש עלַא

 .ןפַאשַאּב יז רע טָאה הבקנ ַא ןּוא רֶכָז ַא ;ןפַאשַאּב םיא רע טָאה טָאג ןּופ

 יד ןָא טליפ ןּוא ,ְךייַא טרעמ ןוא ְךייַא טרעּפכורפ :טגָאזעג ייז וצ טָאה טָאג ןוא ,טשטנעּבעג ייז טָאה טָאג ןּוא * |

 םעלַא רעּביא ןּוא ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד רעּביא ןוא ,םי ןּופ שיפ יד רעּביא טקיטלעװעג ןּוא ,יז טגניװצַאּב ןּוא ,דרע

 .דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ןקידעּבעל

 .ןפיוא סָאװ ,ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ ץכעטיירק רעדעװטעי ןבענעג יא בָאה .ךיא ,טעז :טגָאזעג טָאה טָאנ ןּוא **

 ;ןעמָאז סױרַא טיג סָאװ טכורפרעמײּב ָאד זיא םיא ףיוא סָאװ םיוב רעדעװטעי ןּוא ,דרע רעצנַאג רעד ןופ טכיזעג

 רַאפ ןוא ,למיה ןופ ןעלגיופ עלַא רַאפ ןּוא ,דרע רעד ןּופ תויח עלַא רַאפ ןּוא*  .ןסע םּוצ ןייז סָאד לָאז ְךייַא רַאפ

 ןּוא *  .טּוג זיא סָאד זַא ןעזעג טָאה טָאג ןוא .שינרעטצניפ

 ַא ,ןגרָאמירפ ןעוועג זיא סע ןּוא ,טנװָא ןעװעג זיא סע

 < ןלָאז ןעלניופ ןּוא ,ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל ןּופ גנונעמדיוו

 = ןופ טײרּפשסױא ןעיירפ ןרעּביא ,דרע רעד ףיוא ןעילפ

 האותב = רסח ,אכ - לבל א ,תי
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 .ָאד זיא םיא ןיא סָאװ ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץלַא

 ץכעטיירק ןירג רעדעװטעי ויא ,םעטָא רעקידעּבעל ַא

 / .ןעוועג יװַא זיא סע ןּוא .ןסע םוצ

 .רָׁשֶא ץֶרָאָה-לַע ׂשֵמּור ! לכלו םימשה ףוע"לָכלּו ץְרָָה
 אל אֵרָיו :ןְכיִהַו הָלְכָאְל בֶשע קָר י-לָּכיתֶא הֶּיַח שָפנ וב |

 = םֶרָעייִהְיַו רֶאְמ בֹוָמ--הּנִהְו הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לָּכ-תֶא טיִהלֶא
 וי פ | .?יששה םָ רקמה

 ;טכַאמעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןעועג טָאה טָאג ןּוא 51 | | | המכר

 ןּוא ,טנווא ןעוועג ויא סע ןּוא .טּוג רעייז זיא סע טשרע א םַֹּב כ והלא לכ אב לכו ץ ץֶרָאָקְ םימשה כי

 גָאט ןטסקעז םעד ,ןגרָאמירפ ןעוועג זיא סע = = " יעיבשה םֶיִּב .תבשמ הֶׂשֶע רֶׁשֲא ְִכאַלְמ יִעיִבְׁשַה
 בתא םיִהְלֶא רבו :הֶׂשָע רֶׁשֲא וּתְכאַלְמ--לָּכִמ

 יד ןּוא למיה רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ ןענייז יוז ר .ירָׁשֲא ּתְכאַלְמילְּכִמ ג תַבָׁש וב יִּכ ותא שדְקינ יִעיִבְּׁשַה

 -עג טָאה טָאג ןּוא * .ליח רעצנַאג רעייו ןוא דרע 5 "= :תושעל םיהְלֶא ו אֵרָּב

 טָאה רע סָאװ טעּברַא ץייז גָאט ןטעביו םּוצ טקידנע "  וי תשע סו םֶאְרָּכְִּב ץֶרָאָהְו םימשה תֹרְלוְת הֶלֵא

 9 איד 1 1 ה הָיְהִי םֶרֵמ הֶדָׂשַה חיש | לָכְו :םִיָמָׁשְו ץֶרֶא םיִהְלֶא
 ןייז ןופ גָאט ןטעּביז ןפיוא טּורעג טָאה רע ןּוא ,טכָאמעג הָוהְי ריִטְמִה אפ 3 ִפ חמי םֶרָמ הרשה בשע -לכו ץראב |

 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ טעּברַא רעצנאג  ודָאְו :הָמָדֲאָהיִתֶא דֶבֲַל ןיא םֶדֶאְ .ץֶרָאָה-לַע םיִהְלֶא
 ז רצו :הָמָדֲאָה פ-לְּכ-תֶא הקשהו ץֶרַאָהדִמ הָלָעי
 יָּפאּב פו הָמָדאָהְדִמ .רֶפֶע םֶדָאָה-תֶא םיִהלֶא הָוהְי
 ח םיַהלָא הֶוהְי עטו :הָּיח ׁשֶפָנְל םדאה יהיו םייח תַמְׁשִנ
 9 חַמְצּמ :צָי רֶׁשֲא םֶדָאָה-תֶא םֶש םשיו םֶדְקִמ ןְרעֶּב ןג

 טָאה טָאג ןּוא *

 ,טקילײהעג םיא טָאה ןוא ,גָאט ןטעּביז םעד טשטנעּבעג

 טעּברַא רעצנַאג ןייז ןּופ טּורעג רע טָאה םיא ןיא םורָאװ

 .טכַאמעג קידנפַאשַאּב טָאה טָאנ סָאװ

 בָֹמְו הֶאְרַמְל דמֶחִנ ץֶצילְּב הָּמְרָאֲהִמ טיהלא הוה
 :עַחְו בוט תעדַה ץעו ןוה תב םייחַה ץע| לָכֲאַמְל
  הֶרָיָהְ דפי םֶׁשִמּו ןגה"תַא תֹוָקְׁשַהְל ןדעמ אָצֹי ר בה
 א תֶא םפפה אוִה ןוָשיִּפ דָחֶאָה םש :םישאר הָעְּבְרַאל
 צי אוהה ץֶרָאָה בה :בֶהְוַה םֶׁש"רְׁשֲא הליוחה ץֶרָאילּכ
 1 ןוחיג יִנָׁשַה רֶקְנקְיסְשְו !םֵהְׂשַה ןֶבֶאְו חַלְדְּבַה םש במ
 דיישילשה רָהָּנַה םֵׂשְו :שְּּכ ץֶרָאילָּכ תֶא .בבופה אּוה

 אה יִעיִבְרֶה רֶהּנְִו רוֶׁשֲא תמדק ךלהה אה לקח -
 וט דע ּוהֲחּיַו םִדָאָה-תֶא .םקלֶא הָוהְי חת ;תֶרֶּ

 אויע ה 'ד ב

 .דרע רעד ןּופ

 דרע רעד ןוא למיה םעד ןּופ עטכישעג יד זיא סָאד +

 טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז יז ןעוו

 | .למיה ןוא דרע טכַאמענ טָאה רַאה רעד |

 ףיוא ןעוועג טינ ךָאנ ויא דלעפ ןּופ למייּב ןייק ואי |

 טינ ךָאנ טָאה דלעפ ןּופ ץכעטיירק ןייק ןוא ,דרע רעד |

 טכַאמעג טינ טָאה רַאה רעד טָאג םורָאװ ,טצֶארפשעו

 וצ ןעוועג טינ זיא שטנעמ ַא ןוא ,דרע רעד ףיוא ןענעגער

 ןּופ ןייגפיוא טגעלפ לּבענ ַא רָאנ" ;דרע יד ןטעּברַאַאּב
 .טפיזעג עצנַאג סָאד ןעקנירטנָא טנעלפ ןוא ,דרע רעד

 | יעגגײרַא טָאה ןוא ,דרע רעד ןּופ ביוטש ןופ ןשטנעמ םעד טמערּופעג רַאה רעד טָאג טָאהי

 רַאה רעד טָאג ןוא* .שפנ רעקידעּבעל ַא ןרָאװעג זיא שטנעמ רעד ןּוא ,ןּבעל ןּופ םעטָא ןַא רעכעלזָאנ ענייז ןיא ןזָאלּב

 עג טָאה רע סָאװ ןשטנעמ םעד טצעועגנײרַא ןטרָאד טָאה ןוא .,חרומ ןיא ,ןֶדֵע ןיא ןטרָאג ַא טצנַאלּפעג טָאה

 טּוג  ןוא ןקוקּוצנָא קיטסולג ר רעמייב ײלרעלַא דרע רעד ןופ ןצָארּפש טכַאמעג טָאה רַאה | רעד טָאג וא"ו .טמערופ :

 .סטכעלש

 זיא ןוא ,טדיישעצ ךיז רע טָאה ןטרָאד ןּופ ןוא ,ןטרָאג םעד ןעקעירטוצנָא ןֶדֶע ןופ ןענגַאגעגסױרַא ו א ךייט ַא ןוא יי 2

 ה הֶליִוַח דנַאל עצנַאג סָאד םּורַא טלנניר סָאװ רעד זיא סָאד ;ןֹושיּפ זיא םענייא ןופ ןעמָאנ רעד : .ןלייט ריפ ןרָאװעג

 .ןײטשלקינָא רעד ןּוא יחַלֹודּב רעד זיא ןטרָאד .טוג זיא דנַאל םענעי ןופ דלָאג סָאד ןּוא ;דלָאג אד ויא ןטרָאד סָאװ |

 ןעמָאנ רעד ןּוא ** .ׁשּוּכ דנַאל עצנַאג סָאד םּורַא טלגניר סָאװ רעד זיא סָאד ;ןֹוחיג זיא ךייט ןטײװצ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא *

 / .תֶרפ זיא סָאד ,ךייט רעטריפ רעד ןּוא .רּושַא ןּופ חרומ וצ טייג סָאװ רעד זיא סָאד ;לקֶדַח זיא ךייט ןטירד ןופ

 וצ םיא יע ןופ ןטרָאג ןיא טצעועגנײרַא םיא טָאה ןוא ,ןשטנעמ םעד ןעמונעג טָאה רַאה רעד טָאג ןוא 2

 | - .לרעפ רעדָא ,ןייטש רעייט ןימ א :ערעדנַא טיול .ךעפמיוב עקידעקעמש ןימ ַא *
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 רמאל םֶהֶָל ,םיִהלא הָוהְי וַצָיַו !הְרְמָׁשְלּו ּהָדְבָעְל ₪ טָאה רַאה רעד טָאג ןוא *  .ןטיה וצ םיא ןוא ןטעּברַאַאּב
 אל עֶרְו במ תַערַה ץֵעַמ .:לכאת לֶכָא ןגה ץע לֶּכִמ

 "  רָעמייּב עלַא ןּופ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןשטנעמ םעד טגָאזעגנָא שי יי
 טְמאֹל :תומת תֹומ ומ ךְלְכָא םִֹ : ממ לכאת חי סיוו זופ םיוב םעד זופ רעבא יז :זסע יט 2
 רו וליהָׂשעַא וָּדַבְל םֶדֶאָה תיָה בוטדאל יהל הָהְי = סי ןופ הב םעד ןופ רעבָא * ;ןסע וטסנעמ ןטרָאנ ןּופ
 הדָדָׂשַה תיח-לַּכ הָמָדְאַהְדִמ םיהלא הָוהְי רָצמ :וּדְנִנְּכ ₪ ]יא םורָאװ ,ןסע טינ וטסלָאְז םיא ןופ ,סטכעלש ןּוא סטוג
 -אָרְקִידהַמ תֹוָאְרל םֶדָאָהילֶא אֵבַָוםִיַמָּׁשַה לב תַאְו .ןּברַאטש רעכיז ּוטסעװ ,םיא ןופ טסע ּוד סָאװ גָאט םעד

 גומש אוק היח שפנ םדָאָה ול"ארקי רֶׁשֲא לכו ל --- יי
 לָפְל םימְשה .ףְִלּו ןָמֵהְּבַ-לֶכְל תמש .םֶרָאָה ארק ילש לג טיג זיא סע :טגָאועג טָאה רַאה רעד טָאג ןוא יי

 דוהְי לֵּפָיַו :ּדִנַנְּכ רש .אָצְמיאל םלָאְלּו הָדָּׂשַה תיַה א: ףליהעגַא ןכַאמ םיא לעװ ךיא ;ןײלַא ןייז לָאז שטנעמ רעד
 ויָמְַלַצִמ } תהא חק ןשיוו םֶהָאָהילַע המדְרִת | םיהלֶא טמערופעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּוא 19 .םיא רַאפ קילדעוו

 -רֶׁשֲא עֶלַצַה"ִתֶא | םיקלָא הוהי ןֶביו +הֶנְתִחִת רׂשְּב נו בכ
 םֶרָאָה רמאו :םֶדָאהְ"לַא האבי הָׁשאְל םֶרֶאָהִמ הקל כ

 הֶשֶא אֵרָקִי תאול ִרָׂשְּבִמ רָׂשְבּו יִמָצַצִמ םֶצָע םִעַּפַה הא וצ ,ןשטנעמ םעד ּוצ טכַארּבעג ןוא ,למיה ןופ ןעלגיופ
 -תֶאְ ויבאזתא שיִאדבָופָ ןפ"לע :תא"החלל שיִאמ יִּכ כ = טעוו שטנעמ רעד רָאנ סָאװ ןּוא ,ןפּור ייז טעוו רע סָאװ ןעז
 םבֶהינְׁש לה ;דָחֶא ר רֶׁשָבְל יהו ותשאב קֵבָדָו מא הכ ריא ןייז לאו סָאד ,שינעפעשַאּב עקידעּבעל ךעלטיא ןפור

 2 / ;ושקבת אלו ותְשאְו םֶדְאַה םיִּורֲע |

 ײלרעלַא ןוא דלעפ ןּופ תויח יילרעלַא דרע רעד ןּופ

 / עלַא רַאפ ןעמענ ןפּורעגנָא שטנעמ רעד טָאה < ..ןעמָאנ

 הדוהִי תֶׂשֶע רֶׁשֲא הרָּׂשַה תיח טצמ םּורָע הָיָה שחוהו א  עלַא רַאפ ןּוא ,למיה ןּופ ןעלגיופ יד רַאפ ןּוא ,תומהב
 ולְכאָה אל םיהלא רַמָאיִכ ףא הֶׁשֵאֲה-לֶא מאו םיִהְלֶא ןענופעג טינ רע טָאה ןעמָדָא רַאפ רעּבָא :דלעפ ןּופ תויח |

 6 מ ו טחת"לא הָשאָה רַמאַת : נר וה למ ב רַאה רעד טָאג טָאה 4  .םיא רַאפ קילדעװ ףליהעג ַא
 יז רמ הדת טק - 4 | , ר // : 2 5 } טי -

 שְָנַה רַמאו :ןתְמָת 3 יב שנת אלו ו ממ ולכאת ר 7 ו
 זבוב יפ םיהלָא עדי יִּב :ןּתְמִת תומדאל הָׂשֵאָה-לֶא ה = ןיפ ענייא ןעמונעוסיורַא טָאה רע ןוא ;ןפָאלשענניֵא ויא
 בוט יעד םיהלאכ ? םֶיֵיְהִו םכיניע ּתְקְפ ונממ םֶָכְלְכִא | .שיילפ טימ טרָא ריא טּפָאטשרַאפ טָאה ןוא ,ןּפיר ענייז
 אוהד יהואַת יִכ לֵכֲאַמְל ץֶעָה בומ יכ השאה ארִתו געֶרֶו ו רע סָאװ ,ּפיר רעד ןּופ טיוּבעג טָאה רַאה רעד טָאג ןּוא י*

 ּתִּתַו לכאתו וירפמ קת לִבׂשַהְל ץֵעָה רֶמְחנְו םיניעל |
 יק ועד םֶהיֵנְׁש יגיע הָנְחַקְפִּתַו :לקאמ מע .השיִאְל-ַּג / ה : עד ןופ ןעמונע : יז טָאה ןּוא ,יורפ ַא ,ןשטנעמ םעד ןופ ןעמּונעגסױרַא טָאה
 :טגָאזעג שטנעמ רעד טָאה *  .ןשטנעמ םעד ּוצ טּכַארּבעג

 | ףסמחחפ 'ו/ג קוש אשת 'הכ = וכ מק "בב .שיילפ ןּוא ,רענייב עניימ ןופ ןייּב ַא סָאד זיא לָאמ סָאד

 םורד * .עקיזָאדיד ןרָאװעג ןעמונעג זיא יזַאמ ַא ןופ ליוו ,יורפ ןרעװ ןפורעג .לָאז עקיזָאדיד ;שיילפ ןיימ .ןּופ

 | .בייל ןייא ןרעװ ײז ןוא ,בייוו ןייז ןָא ךיז טפעהַאּב ןוא ,רעטּומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז ןַאמ ַא טזָאלרַאפ

 .-ןעמעש טינ ךיז ןגעלפ יז ןּוא ,ּבײװ ןייז ןוא שטנעמ רעד ,טעקַאנ ןעװעג עדייב ןענייז ייז ןּוא =

 = יז ןּוא ,טכַאמענ טָאה רָאה רעד טָאג סָאװ דלעפ ןופ תויח עלַא ןופ רעקיטסיל ןעװעג ויא גנַאלש יד ןּוא |

 יד טָאה* | !ןטרָאג ןופ םיוּב ןייק ןופ ןסע טינ טלָאז ריא ,טגָאזעג טָאג טָאה ןיוש-טינ :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג טָאה |

 .טכורפ רעד ןופ רָאני ,ןסע רימ ןגעמ ןטרָאג ןופ רעמייּב יד ןופ טכורפ רעד ןּופ :גנַאלש רעד ּוצ טגָאזעג יורפ

 ןָארעד ךיז טלָאו ריא ןּוא ,ןסע טינ ןופרעד | טלָאז .ריא: טנָאועג טָאג טָאה ןטרָאג ןטימ ןיא סָאװ םיוב םעד ןופ

 רָאנ" ,ןּברַאטש טינ ריא טעװ ןברַאטש :יורפ רעד ּוצ טנָאועג נָאלש יד טָאה * .ןּברַאטש ריא טעװ טסיזַא .,ןרירנָא טינ

 וצ טָאג לוו יױזַא ןַײז טעװ ריא ןוא ,ןגיוא ערעיײַא ןענעפע ךיז ןלעװ ,ןופרעד טסע ריא סָאװ גָאט םעד ןיא זַא סייוו טָאג

 ,ןגיוא יד רַאפ גנורַאג ַא זיא רע זַא ןּוא ,ןסע םּוצ טּוז זיא םיוב רעד זַא ןעזעג יורפ יד טָאה" .סטכעלש ןּוא סטיג .ןסיװ

 ןּבעגעג ךיוא טָאה יז ןוא ;ןסענעג טָאה ןּוא ,טכּורפ .ןייז ןופ ןעמונענ טָאה יז ןוא ,ןקוקוצנָא קיטסולג זיא םיוב רעד ןוא

 זַא טסוװעג  ןבָאה יז ןוא ,טנפעעג ךיז ןּבָאה ןגיוא סנדייּב ערעייו ןּוא* .ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,ריא טימ ןַאמ ריא

 ,שיִא--הָׂשֲא א



 :תררּנֲח םֶהָל ושעמ הָנאְמ הל ֹוהְּפְִיַנ םֶה םֵּמְרִיִצ
 ה = חור ןנּפ .ךלַהְתַמ םיִהלֶא הָוהְי לוק-תֶא וְמְׁשִּו
 נה ץע וכ םיהלָא הָוהְ יִנְּפִמ ֹוּתְׁשִאָו םלָאה אָּבַחְתִיַ
 : מא ;הָּכָיַא ול רֶמאַּו םֶדָאָה-לָא םיָקלָא הָוהְיאָרְק =

 - זתְבָחאָו יִכָנָא םֶריִצייִּכ אָדיאְו ןנב יִתְעַמָׁש ךלקחתֶא :
 .* ףיֶתיִוצ רֶׁשֲא ץעֶהְדִמֲה הֶּתִא םֶריִעיִּכ ףל דיגחימ רֶמאֹּ
 בי רָׁשֲא השאה םֶדָאָה רַמאַ ָתְלַכָא ינממדלכא יתְלבל
 + הָוחְי רֶמאַֹּו :לכאו ץצהױמ י ִליהְנְָנ אוק יִרָמַע הֶּתַתְנ
 = ׁשֶחּנַה הָׁשִאָה רֶמאֹּתַו תיִׂשָע תאָזהמ הָׁשֵאָל םיִהֹלֶא
 יי ָתיִשָע יִּכ שָחָּוַהְדלֶא םיקלָא הוהי מאיו :לָכאְּו ינאישה
 .דלע הרשה תיַח לפִמו הָמֵהְּבַהילָּכִמ הָּתַא רוָרָא אז
 ₪ זרִשָא | הָביֵאְו :ףייח יז ימיֵלָּכ לכאת רָפֶעְ ךלת ד
 - ׁשאֹרַּדְּפִׁשי אוה ער ןיבו ףטרז ןיִבּו הֶשאַה ןיו יב
 ₪ הָבְרַא חָּבְרַד רמָא הָׁשִאָהילֶא ס -!בֶקָע ינַפּׁשְּת הָּתִאְו
 = ְךֵחָקִׁשְּת בֵׁשיא-לָאְו םיִנָב ודלק בב ףנרהו נבצע
 = לוקל ָּתְעַמָׁש יִּכ רַמָא םֶרָאְלּו סם ;ְךְּבילְׁשְמִי אה

 | טמא אל רמאל ליִהיּוצ רֶׁשֲא ץעֶחְדִמ לֵכאַֹוּתְׁשִא
 = ימילְּפ הָיְְבאָת ֹובָצִּב ףרובֲעַּב הָמָדֲאָה הָרּורֶא ממ
 ה והְדָּׂשַה בֶשע-תֶא תל ְךֶַחיִמְִּ רֵּדְרדְו ץִקְו דיס
 ש זימְרָאָה-לֶא לבוש ךע םֶחָל לֵמאּת .ךיֶפַא .תעֹוְכ
 -{םוָׁשֵּת .רפָ--לָאָ הָּתַא .רַפָעדיּפ תחל הָעִמִמ יִּכ
 ב יֵלָּב םִא התה אוה יִּכ הָוַח וִּתְׁשִא םע םֶרָאָה ארק
 אכ רע תת ישאל םֶדָאל םיִהלֶא הָוהְי שעה יד
 יי .ןםְׁשַּכלַ
 יבר תל ונּמִמ ָהַאְּכ הָיָה םֶרָאָה ןה םיִהלֶא הָוהְי | רֶמאֹיַו

 םיַחַה ץעמ םג קל וי .חלשידפ | הָּתִעְו עֶרְו בוט -
 = ₪ לבעל ןְרערעמ | םיהלֶא הָוהְי והחלשיו :םלעל יִחָו לֵכֶאְ
 דכ ןֵּכְשִיַו םֶדָאְה-תֶא שנו !םֶּׁשִמ "הקל רֶׁשֲא הָמְרֲאָה-תֶא

 .ןטרָאג ןופ רעמייּב יד ןשיװצ רַאה םעד טָאג |

 \ ,רעטעלבגויפ טיינעגפיונוצ יז ןּבָאה ;טעקַאנ ןענייז יז
 - | .ןעלטרַאג טכַאמעג ךיז ןוא

 ;רַאה םעד טָאג ןּופ לוק ם םעד טרעהעג ןּבָאה יז ןּוא
 ;נָאט ןופ טייקליק רעד ןיא ןטרָאג ןיא םּורַא טייג רע יװ
 רַאפ ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ּבײװ ןייז ןוא שטנעמ רעד ןוא

 טָאג טָאהי
 םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןשטנעמ םעד ּוצ ןפורעג רַאה רעד
 .ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג רע טָאה * !וטסיּב .וװ :טגָאזעג
 ,טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןטרָאג ןיא לוק ןייד טרעהעג
 :טָאהיי  ,ןטלָאהַאּב ךימ ךיא ּבָאה ,טעקַאנ ןיב ךיא ליוו
 ?טעקַאנ טסיּב ּוד ּוָא טגָאזעג ריד טָאה רעוו :טגָאזעג רע
 = .דעגנָא ריד ּבָאה ךיא סָאװ םיוב םעד ןּופ ןסעגעג ּוטסָאה
 :טגָאזעג שטנעמ רעד טָאה *- .?םיא ןופ ןסע ּוצ טינ טגָאז
 ןּבעגעג רימ טָאה יו ,ןבעגעג רימ טסָאה ּוד סָאװ ביו יד
 יי ר : .ןסעגעג ּבָאה ךיא ןּוא , םיוּב םעד ןופ

 | סָאװ :יורפ רעד ! ּוצ טגָאזעג רַאה רעד טָאג טָאה * <
 .טָאה גנַאלש יד :טגָאזעג יורפ יד טָאה ?ןָאטעג ָאד ּוטסָאה
 יי .ןסענעג ּבָאה ךיא ןוא ,טדערעגנָא ךימ

 יי :גנאלש רעד וצ טנָאזעג רַאה רעד טָאג טֶאהיי
 .ןשיווצ ןופ ןטלָאשרַאפ ןייז וטסלָאז ,ןָאטעג סָאד טסָאה ּוד
 - ףיוא ;דלעפ ןופ תויח עלא ןשיווצ ןּופ ןוא ,תומהב עלַא
 געט עלַא ןסע ּוטסלָאז ביוטש ןוא ,ןייג וטסלָאז ךיוב ןייד
 ןשיווצ ןכַאמ ךיא לעװ טפַאשטנייפ ַא ןּוא י* .ןּבעל ןייד ןופ
 ןוא  ןעמָאז יד ןשיווצ ןּוא ,יורפ רעד ןשיווצ .ןוא ריד
 ּוד ןוא ,ּפָאק ןיא ןפערט ךיד טעװ רע ;ןעמָאז ריא ןשיווצ
 .טירט ןיא ןפערט םיא טסעװ

 וטסעו םירוסי טימ ;שינעײװגָארט ןייד ןוא שינרעטַאמ ןייד .ןרעמ ךיא לעוו ןרעמ :טגָאזעג רע. טָאה יורפ רעד צ% =
 . | .ריד רעּביא ןקיטלעװעג טעװ רע ןוא ,גנוטסלג ןייד ןייז טעוו ןָאמ ןייד ּוצ ןוא ,רעדניק ןרעּבעג

 םיוב םעד ןופ ןסענענ ןוא ; ,בײװ ןייד ןופ לוק םעד וצ טרעהעגוצ טסָאה ּוד לײװ ;טגָאזעג רע טָאה ןעמָדָא ּוצ ןוא! 4902

 טימ ;ןגעווטעגייד ןופ ןטלָאשרַאפ ןייז דרע יד לָאז ;ןסע טינ םיא ןופ טסלָאז :ןגָאז ּוצ יוזַא ,טגָאזעגנָא ריד ּבָאה ךיא סָאװ
 ןכַאמ ריד יז לָאז סקעוועג קיכעטש ןּוא רענרעד ןוא * .ןּבעל ןייד ןופ געט עלַא ריא ןּופ ןרענ ךיז ּוטסלָאז-שינרעטַאמ

 - .טסרעק וד ויּב ,טיורב ןסע ּוטסלָאז םינפ ןייד ןופ .סייוש םעד טימ יי .דלעפ ןופ ץכעטיירק ןסע טסלָאז ןוא ,ןצָארּפש |
 .ןרעקמוא ךיז ּוטסלָאז ביוטש וצ ןוא , וטסיב ביוטש םורָאװ ;ןרָאװעג-ןעמונעג וטסיב ריא ןופ לײװ ;דרע רעד ּוצ םּוא ךיז
 ,ןקידעּבעל םעלָא ןופ רעטּומ יד ךעווענ זיא יז לייוו ,אהְוַמ בייוו ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה שטנעמ רעד ןוא= =

 .טדײלקַאּב ייז טָאה ןּוא | ,לעפ \ ןופ ךעלדמעה ּבײװ ןייז רַאפ ןּוא ןעמָדָא רַאפ טכַאמעג טָאה רַאה רעד טָאג ןואיי
 ,סטכעלש ןּוא סטוג ןסיוו ּוצ .ודנוא ןופ רענייא לוו ןרָאװעג זיא שטנעמ רעד ,עז :טגָאזעג טָאה רַאה רעד טָאג ןוא*

 :.טעוו ןּוא ,ןסע טעװ רע ןּוא- ,ןבעל ןופ םיוּב םעד ןופ ךיוא ןעמענ ןּוא ,טנַאה ןייו ןקערטשסיוא ךָאנ רע ןעק דנּוצַא ןוא |
 רע סָאװ ,דרע יד ןטעּברַאַאּב ּוצ ,ןָדֵע ןופ ןטרָאג םעד ןּופ טקישעגסױרַא םיא רַאה רעד טָאג טָאה< .קיּבײא ןבעל

 חרומ ןיא טצעזעגנײרַא טָאה רע ןוא ;ןשטנעמ םעד ןּבירטעגסױרַא טָאה רע ןּוא ** .ןרָאװעג ןעמונענ ןטרָאד ןופ זיא |

 .ןבעל *
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 עקימַאלפ יד ןוא ,םיבּורּכ יד ןֶדֵע ןופ ןטרָאג םעד ןּופ

 ןופ םיוּב םּוצ געוו םעד ןטיה ּוצ ,ךיז טיירד סָאװ דרעווש |

 יב : / .ןּבעל

 ,ןהָוַח ּבײװ ןייז טנעקרעד טָאה שטנעמ רעד ןּוא : ד

 ןרָאּבעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט ןיא יז ןּוא

 ךרוד ןַאמ ַא יןגירקענ ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה יז ןּוא ,ןעניק
 .ןעלבָה רעדּורּב ןייז-ןרָאּבעג רעדיוו טָאה יז ןּוא* .טָאג

 ןיק ןוא ,ףָאש ןופ ךוטסַאּפ ַא ןעװעג זיא לבָה ןוא = =
 ךָאנ ןעװעג ויא סע ןוא* .רעטעּברַאדרע ןַא ןעוועג זיא
 טכּורפ רעד ןּופ טכַארּבעג ןיק טָאה ,געט ןּופ ףיולרַאפ ַא

 טָאה ךיוא רע ,לבָה ןּוא * .טָאג ּוצ ןּברק ַא דרע רעד ןּופ

 ערעייז ןופ ןוא ףָאש ענייז ןופ ןעגנילטשרע יד ןּופ טכַארּבעג

 ּוצ ןוא ןעלבֶה וצ טרעקעג ךיז טָאה טָאג ןוא .עטסטעפ

 ךיו רע טָאה ןברק ןייו ּוצ ןוא ןעניק ּוצ ןּוא* ,ןברק ןייז

 םינפ ןייז ןוא ,טרעגרעעג רעייז ןעניק טָאה .טרעקעג טינ

 ,סָאװרַאפ :ןעניק ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה * . .ןלַאפעגּפָארַא זיא

 ןייד ןלַאפעגּפָארַא ויא סָאװרַאפ ןוא ,ךיד טסירדרַאפ

 ."פיוא וטסעוו ןָאט סטּוג טסעוו ּוד ביוא ,רָאװרַאפ * = ?םינפ

 טרעיוה ,ןָאט סטּוג טינ טסעוו ּוד ּביוא ןּוא ,ןרעװ ןעמֹונעג

 רעּבָא ,גנוטסּולג ריא זיא ריד ּוצ ןּוא ;ריט רעד ייּב דניז יד

 : .ריא רעביא ןקיטלעוועג טסנעק ּוד

 ןוא .ןעלבֶה רעדורב ןייז וצ טדערעג ןיק טָאה*

 - ןוק ויא יוזַא ,דלעפ ןיא ןעוועג ןענייז יז יװ ,ןעוועג זיא סע

 = םיא טָאה ןּוא ,ןעלבָה רעדורב ןייז ןגעק ןענַאטשעופיוא

 .טעגרהעג

 לי ֵאׁשותְמּולַאָשותְמיתֶא לו יז

 19-1 ;ד

 - תֶכָּפַהְִּמַה בֶרֶחַה טהל תֵאְומיִבְרְּכַה-תֶא ןדְעְדְְל םֶדָקִמ
 ם  ּוםיַחַה ץע ְךְרֶדיתֶא רֹמְׁשִל

 רֶמאֹּתַו ןיקדתַא רֶלֵּתַורַהֵּתַו וָּתׁשִא הָוחתֶא עֶרָי םֶלָאֲהְ
 לָבֲהיִתֶא ויָחָא-תֶא תֶדָלֶל ףֶסֵּתַו :הָוהָי-תֶא ׁשיִא יִתיִנָק
 .ץּמ יהיו ּוהָמָדֲא רבע הָיָה ןיִקְו ןאצ הֵָעָר לֶבָהיהְי

 .איָבֵה לֶבָהְו :הָוהיִל הָחְנִמ הַמָדֲאָהיִרְּפמ ןימ אבו םיִמָי ד
 לָבָה-לֶא הָוהְי עשיו ןֵהָכְלָחְמּו ונאֹצ תוְרכְּבִמ אּוָה"ַג

 ןולל רח הָצָׁש אֵל וָתָחְנִמילֶאְ ןיִקילֶאְו :ותְחְנִמילֶאְו ה
 ףל הָרָח הֶּמֵל ןיק-לָא הָוהְי רֶמאֹה ּ:וינּפ ולָּפַו דאמ ו
 אל םִאְו תֵאְׂש ביִטיֵּת--םִא אולֲה :ּךיִנְפ ּולְפִנ הָּמָלְו ז

 -לָׁשְמִּת הֵּתְַ ותָקיִׁשְּ ְּךיִלְֵו ץכר תאָמַח חַתָּפִל ביִטיֵת
 םקו הֶדָׂשַב םָתְִֹּב יהְיוויָחָא לֶבָה-לֶא ןיק רֶמאַֹּו :וִּב ח
 יא ןיקילָא הָוהְי מא !והְנְרַהָיַו ויִחָא לֶבָהילָא ןיק ט
 = מא :יִכְנֶא יִחָא רמשה יִּתְעַדָי אֵל רֶמאֹיו ךיֶחָא לֶבָה י
 הָּתְַו :הָמְדֶאָהִמ ילַא םיִקִעְצְּךיֶחָאיִמְּד לוק ָתיִׂשָע המ א

 תֶא תַהְקְלֶהיִּפ-תֶא הָתְצַּפ רֶׁשֲא הָמָדָאָהְדִמ הָּתִא רורָא
 ּהָחֹּכ-תּת ףֵקֹתיאַלהָמָרֲאֲה-תֶארֹבֲעַת יכ:ּףְדימ ףיחַאימד כי
 נע ליד הוהָי-לֶא ןוק רֶמאו :ץְרָאְב היהת ד עֶנ דל יי
 רפא ְנְפמּוהמְַרֶאְהְיְפ לעמםויהיתא תְשרגְה :אושומ די

 הָוהְי ול רֶמאֹּיַו :יננרהְייְִצִמילְכ הָיהוְָאָב לְֶגִתיִיָהְו
 יקקבק תֹוא יקל הָהְי םשיטקיטיתעבשץק גֵרֹהילָּכןֵָל

 - "ץראּפ בשה הוה ינפלמ ןיק אָצו:וָאְצִמילּכ וְתא-תֹוּכַה יט
 -תֶא דלתו רהקו וׁשֵא-תֶא ןיק עֶדָיו :ןדעדתמדק דג "

 |. +ףונס ָנְּב םֵׁשְּכ ריִעָה םש אָרְקִ ריע הָיָב יה ונח
 לֵאְיחְמּו לֵאָיוְמדתֶא ךלי די דְריִיתֶא ונמל דל יי

 .ךמל וקדחקוו :ךמְלתַא ד
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  אקספאמ 9% הסב 'ל עולמ 4 ,ד

 רעד ןעד ךיא ןיּב ;טינ סייוו ךיא :טנָאועג רע טָאה ?לבֶה רעדּורּב ןייד זיא וו | :ןעניק רצ טגָאזעג טָאג טָאה

 רימ ּוצ טיירש טּולּב טרעדורב ןייד ןּופ לוק רעד ןָאטעג וטסָאה סָאװ  :טנָאזעג רע טָאה * ?רעדּורּב ןיימ ןּופ רמיש
 ןעמענּוצּוצ ליומ ריא טכַאמענפיוא טָאה סָאװ דרע רעד ןּופ ןייז ּוטסלָאז ןטלָאשרַאפ ,דנּוצַא ןוא 5 .דרע רעד ןופ

 ;טפַארק ריא ןּבעג טינ רעמ ריד יז לָאז ,דרע יד ןטעֶּברַאַאּב טסעוו ּוד זַא = .טנַאה ןייד ןופ טּולּב סרעדורב ןייד

 טָאי* .ןגָארטּוצרעּבירַא סיורג ּוצ זיא ףָארטש ןיימ :טָאג ּוצ טגָאזעג ןיק טָאה * .דרע רעד ףיוא ןייז וטסלַאז דנודענ

 ןייז לעװ ךיא ןּוא ,ןגרָאּברַאפ ןייז ךיא לעװ םינּפ ןייד ןּופ ןּוא ,דנַאל ןופ טכיועג םעד ןופ ןּבירטרַאפ טנייה ךימ וטסָאה |

 םורד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה * .ןעגרהרעד ךימ טעװ ךימ טפערט סע רָאנירעװ ,ןייז טעװ ;דרע רעד ףיוא דנוזענ

 רענייק זַא ,ןכייצ ַא ןעניק טכַאמעג טָאה טָאג ןוא .םיא ןּופ המקנ ןרעוו ןעמונעג ךַאפנּביז לָאז ןעניק טעגרה סע רָאנ"רעװ

 ' יה | | .ןגָאלשרעד טינ םיא לָאז ,םיא טפערט סָאו

 ןיק ןוא* .ןֶדֵע ןופ חרומ ןיא ,גדונ דנַאל ןיא טצעוַאּב ךיז טָאה ןּוא ,טָאג רַאּפ ןּופ ןעגנַאגענקעװַא זיא ןַיק ןּוא יז =

 טָאה ןּוא ,טָאטש ַא טיוּבעג טָאה רע ןּוא .ןכֹונַח ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידענָארט זיא יז ןּוא ,ּביײװ ןייז טנעקרעד .טָאה

 ,דָריִע ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ןכֹונַח ייּב ןּוא < .רךֹונַח ,ןוז ןייז ןופ ןעמָאנ רעד יװ ױזַא טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג

 טָאה ךֶמָל ןוא * .ןכֶמָל ןרָאּבעג טָאה לַאָשּותמ ןּוא ,ןלָאשּותמ ןרָאּבעג טָאה :לָאיױחמ ןוא ,ןלָאָיוחמ ןרָאּבעג טָאה דָריִע ןּוא

 .לֵאיָיִחמ :טסקעט ןיא י .שינעלגָאװ ב .יִתיִנק א



 3 ,ה-0 דה

 כ הָחָע דָלְתַו הָּלִצ תינשה םֵׁשְו הָרָע תַחַאָה םש םיִׁשָנ יש
 אכ אה ולב ויְחָאםֵׁשְו :הָנְכִמּ לָהֶא םשייִבָאהַיָהאּוה לָביתַא
 בכ "תֶא טיי אודדמנ הלצו :בנועו רו שפת"לָכ יֿבַא הָיָה
 = קיל תֲֹאולֶוְרִּו תֶׁשְחְנׁשֶרֹח-לְּכ שפל ןיק לֵבּות
 שש יִָׁנ ילוק ןַעַמְׁש הָלצְ הָרָע וִׁשָנָל מל רֶמאֹל :הָמָעַנ
 - דלָמ יִצְצִפְל פנה שיא יִּכ יִתְרָמִא זרעאה מל
 רב :הָעְבִׁשְו םיִעְבִׁש דמלו ןיקזסקי םֹיתְעְבׁש יִּכ .;יִתְרְּבְַל
 = חכ לֶמָׁש"תֶא ארו ןֵּב דלת ותְשא"תֶא לוע םֶדָא עדיו
 ונְרָכ יִּכ לָבָה תַחַּת רֶמַא עַרָו .םיהלא ילדתש יפ תש

 וכ זָא שונא ומְׁש"תֶא אָרְק בידי ג אּוהדסנ תְַלּו 3 ויק |
 ₪ ;הָוהְי םשְּב ארל לחּוה

 / | ו |

 א תרומְדְּב םָדָא םיִהלֶא אָרְּב םֹויְּ םֶהֶא תרי רֶפַס הֶ
 ב תא רכה םֵאָרְּב הָבְקְ רֶכָז :ופא הֶשָע םיִהלֶא
 ג םישלָש םֶרָא יחיו :םֶאְרָבִה םִויְּב םֶלֶא טְמְׁשתֶא ארק
 - תש יִמָשתֶא אָרְקַנ ומלַצּכ ותומדּב דל הָָׁש תאְמּו
 ד הגש תֶאֵמ הָנֹמְׁש תשא וילה י יִרֲחַא םָדָא ימי ויה
 יה עת יח-רֶׁשֲא םָדָא ימדלכ והיו :תונבו םיִנָּב לי

 ושמח תשרחו סם :תמָו הָנָׁש םישלשו הָנֵׁש תואמ
 1 ודילוה יִרֲחַא תש"ו 1שונָא-תֶא דל הָנָׁש תֵאְמּו םינש
 םביִנָּב דלי הָנָׁש .תואמ הָנֹמְׁשּו םיִנָׁש עבש שֹונָא-ערָא

 ח תואְמ עֶׁשְתּו הש הרשע םיִּתְׁש תֶׁשִמי-לּכ ! ויהיו  תֹונָבּו
 9 :ןעקיִתֶא רֶלו הָנָׁש םיִעְשּת שונָא יחיו ם :תֹמַָּו הָנָׁש
 'הָנׁש הָרָשָּ שמח ןגניקיתֶא ידילוה יִרָחֶא ׁשֹונָא יחנ
 אי יִמי"לָּכ יהו :תֹונָבּו םיִנּב חל הָנָׁש תואמ הָנֹמְׁשּו
 יי ןניק יח .ם תמו הָנָׁש תואמ עֶׁשֶּו םינש שָמָח שוא
 : ודלק ירסא ןעק יקמ :לאללַהְמ"תֶא דֶלוו הש םיעְבש

 | חמא גכ ד =

 0 ה | תישארב ,תשארב
 | ךיא .רענייא ןופ ןעמָאנ רעד ;רעּבײװ ײװצ ןעמונעג ךיז

 - ,הָלְצ רעטײװצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,הָדָע ןעווענ

 - רעטָאפ רעד ןעוועג זיא רע ;ןלָבָי ןרָאּבעג טָאה הֶדָע ןּוא **

 .רעד ןּוא** ,יפ ןּבָאה ןּוא ןטלעצעג ןיא ןציז סָאװ יד ןּופ

 ןעוועג זיא רע ;לֵבּוי ןעװעג זיא רעדּורּב ןייז ןופ ןעמָאנ |

 .טיילפ ַא ןוא ףרַאה ַא ןטלַאה סָאװ עלַא ןופ רעטָאפ רעד
 .סיוא םעד ,ןעניקדלבות ןרָאּבעג טָאה ךיוא יז ,הָלַצ ןּוא
 יד ךוא ;גיצעגנוייא ןוא -רעפוק ײלרעלַא ןּופ רעפיילש

 ..הָמָעַנ ןעוועג זיא ןעֶנִיַק-לַבּוּת ןופ רעטסעווש |

 :רעבײװ ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ךַמְל ןוא 58

 | ,לוָק ןיימ טרעה ,הָלצ ןּוא הֶדָש
 0 ;טרָאװ ןיימ טמענרַאּפ ,ןכֶמָל ןּופ רעּבײװ |

 ,דנּוװ ןיימ רַאפ ןַאמ ַא עגרה ךיא םורָאװ

 0 ;לייּב ןיימ רַאפ לגני ַא ןוא |
 | .,המקנ ןענק רַאפ ןעמונעג טרעוו ךַאפנּביז ליו * =

 | | .קיצעבוו ןוא ןביז רעּבָא ןכמל רַאפ

 יז ןוא ,בייוו - טנעקרעד רעדיװ טָאה םֶדָא ןּוא :

 :לײװ ,תֵׁש ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה ןוא ;ןּוז ַא ךרָאּבעג טָאה

 טָאטשנָא ןעמָאז רעדנַא ןַא אטרעשַאּב רימ טָאה טָאג

 ייב ,ןתש ייּב ןוא ** ."טעגרהעג םיא טָאה ןיק זַא ,ןעלבָה

 ' ןפורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ךיוא םיא

 0 וצ .ןפיה ןּביױהעגנָא ןעמ טָאה לָאמסנעד .ׁשֹונָא ןעמָאנ ןייז

 | | .הוהי ןעמָאנ םעד

 רעד .ןיא םיא רע טָאה ,ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה טָאג ןעוו :ןעמדָא ןופ ןטרּובעג יד ןּופ ךּוּב סָאד זיא סָאד * ה |

 :טכַאמעג טָאג ןּופ שינעכיילג
 .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז יז סָאװ גָאט םעד ןיא ,שטנעמ ןעמָאנ רעײז ןפורעג |

 טָאה ןּוא ,טשטנעּבעג לן טָאה רע ןוא ,ןפַאשַאּב לזן רע טָאה הבקנ ַא ןוא רֵכָז ַא*

 ןוא טרעדנּוה טּבעלעג טָאה םֶדֶא ןּוא *

 .ןיז ןפורעג טָאה ןוא ,טלַאטשעג ן"ו יװ יװַא ,שינעכײלג ןייז ןיא ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד

 .תֵׁש ןעמָאנ
 .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג
 = ןּברָאטשעג זיא רע ןוא

 .ןשֹונָא ןרָאּבעג | טָאה ןוא ,רָאי ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה טּבעלעג טָאה תש ןוא י
 .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא ;רָאי ןביז ןּוא רָאי טרעדנּוה טכַא ,ןשֹונָא ןרָאּבַעג טָאה רע יו

 .טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנוה טכַא ןעוועג ןענייז ,ןתֵש ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןעמָדָא ןופ געט יד ןּוא *
 ;רָאי קיסיירד ןוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג ןענייז ,טּבעלעג טָאה םֶדָא סָאװ געט עלַא ןוא*

 םעדכָאנ טּבעלעג טָאה תש ןואי

 | לע עלַא ןואי
 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי ףלעווצ ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג ןענייז ןתש ןּופ

 | .ןענְניִק ןרָאּבעג טָאה ןוא ,רָאי קיצניינ טּבעלעג טָאה שונָא ןּוא *
 רָאי ןצפופ ןּוא רָאי טרעדנּוה טכַא ,ןענניִק ןרָאּבעג ןשי ןופ געט עלא ןּוא י .-רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא ;

 טָאה רע יו םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ׁשֹונָא ןּוא :*

 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעוועג ןענייז
 טָאה רע יז םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ןְניִק ןּוא 5 .ןלַאללהמ ןרָאּבעג טָאה ןוא ,רָאי קיצעביז טּבעלעג טָאה ןְניֵק ןוא =

 .תֶש א
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 ;רָאי קיצרעפ ןּוא רָאי טרעדנוה טכַא ,ןלָאלַלהַמ ןרָאּבעג

 געט עלַא ןוא * .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא

 -;רָאי ןעצ ןוא ר רֶאי טרעדנוה יג ןעוועג ןענייז ןענניק ןופ

 | .ןּברָאטשענ זיא רע ע ןוא

 קיצבעו ןוא ףנפ טבעלענ ט טָאה לֵאלַלהַמ ןוא 6

 טָאה לֵאלַלהַמ ןוא "  .ןדֶרָי ןרָאּבעג .טֶאה ןוא .,רָאי

 טכַא ,ןדָרָי ןרָאּבעג טָאה .רע יח .םעדכָאנ טּבעלעג
 ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי קיסיירד ןּוא רָאי טרעדנּוה

 ןענייז ןלַאלַלהַמ ןּופ געט עלַא ןּוא *  :רעטכעט ןוא ןיז

 ןּוא ;רָאי קיצניינ ןוא ףניפ ןוא רָאי טרעדנוה טכַא ןעװעג

 = .ןּברָאטשעג זיא רע

 ליווצ ןּוא רָאי טרעדנוה טּבעלעג טָאה דרי ןּוא י*

 דרי ןוא < .ןכֹונַח ןרָאּבעג טָאה .ןוא ,רָאי קיצבעז ןוא

 טכַא ,ןבֹונַח ןרָאּבעג טָאה רֶע יו םעדכָאנ טבעלעג טָאה

 .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא ;רָאי טרעדנוה

 רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג ןענייז ןדרי ןופ געט עלַא ןוא 20

 .ןברָאטשעג זיא רע ןוא | ;רָאי קיצכעז ןוא ריווצ ןוא

 ,רָאי קיצכעז ןוא ףניפ טבעלעג טָאה ךֹונַח קאפה 0

 טימ ןעגנַאנעג זיא ךונמ ןוא *  .ןחלָשּותמ ןרָאּבעג טָאה ןּוא
 יירד ! ,ןח לשּותמ ןרָאּבעג טָאה רע יו םעדכָאנ .טָאג

 .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנּוה

 :רָאי קיצכעו ןוא ףניפ ןּוא רָאי טרעדנוה ירד ןעװעג ןענייז ןכֹונַח ןּופ געט עלא ןוא 8

 32-14 ;ה

 דָלֹוו הָנָׁש תואמ הָנֹמְׁשּו הש םיִעָּבְרַא לָאללַהמ-תֶא
 תֹוָאמ עשְתּו םיִנָׁש רשע ןָניק י ימי-לַּכ ו ויהי ! תֹונָבּו םִיָנָּב די
 הָנָׁש םיִׁשִׁשְו םיִנָש שמח לאללהמ וחיו ס :תֹמַָּו הָנָׁש ט

 דרי-תֶא ודילוה ! ירֲחַא לֵאָללֲהַמ יהיו !דריתֶא דל זט
 ;עדונָבּו םִָנָּב דל הָנְׁש תואמ הָנֹמְׁשּו הָנָש םישלש |
 תואמ הָנֹמְׁשּו הָנָׁש םיִעְׁשִתו שמח לֵאָלְלֲהַמ ימי ויהיו זי
 תאמו הָנָׁש םיששו םיִּתָש דריה  ם  :תֹמָיו הָנָׁש חי
 - ונחתֶא וָדיִלוה יִרָחֶא דרי :ךונָת-תֶא דלזמ הנש שי
 רֶרייִמי-לַּכ ו ויהיו !תֹונָבּו םיִנָּב דל הָנָׁש תואמ הָנֹמְׁש כ
 יחו  ם :תֹמּיַו הָנָׁש תֹוָאֵמ עשְתּו הָנָׁש םיששו םִיַּתְׁש א
 ךֶּכַהְִַו :חַלָׁשּותְמתֶא דֶלוַו הנש םיששו שמח ךונָח בכ

 שלש הלָשּותמחתא .וָריִלוְה ירחא םיחלָאָהדתֶא דוח
 שָמָח דְָה ימיִזלָּכ יהו !תֹוְבּו םיִנְּב דל הָָׁש תִֹאמ

 -תֶא ונח דלהי :הנש תואמ שלשו הָנׁש םיששְ דכ
 חלשותמ יִהָיַו ם :םיִהלֶא ותֹא חַקְל"יּכ ניאו םיקלַאה יב
 יחי מלא דלומ הָנָׁש .תַאְמּו הָנָׁש םינמשו עַבֶׁש וכ

 - הָנָש םינֹומְשּו םיִתְש ךמְל"תֶא ודילוה יֵרֲחַא חֹלָׁשּותְמ
 ימילְב + להו !תֹוָנָבּו םִָנָּב לו הָנָׁש תֹוָאֵמ .עַבֶׁשּו כ

 ס :תֹמָיַו הָנָׁש תֹואְמ עשְתּו הָלָׁש םיִׁשִׂשְו עׁשַּת .חלשותמ
 ;ןב דלי הנש תֶאְמּו הָנָׁש .םינמשו םיִתְש מלח חכ
 ןיכְצעמו ונטפממ ונמחנ =! רמאל ח משדתא אָרְקִיַו פכ
 ירחא מלח ;הָוהְי הררא רֶׁשֲא .המְדאַהְהִמ ּוניֵדָי ל

 | תֶאְמ ׁשֵמֲהַו הש םיִעְׁשִתְו שמח חנהדתֶא ודילוה :
 עבש ךמָלמּי--לֶכ י יהו = :תונְבּו םִִנָב דל הָנָׁש יי
 דחו | ם !תֶֹמָו הָנָׁש תואמ עַבֶׁשּו הָנָׁש םיעבשו בל

 = םםתְדתֶא םשדתֶא ַחֹנ למ הָנָׁש תֹואֵמ ׁשֶמַחְדִּב ₪ -
 | 0 :תָפָי-תֶאְו

 אשלתה ו סוול שרעד םעטי .ארוקה ,טבכ

 :טימ .ןעגנַאגעג זיא .ךּונח ןּוא *

 .ןעמינעגוצ םיא טָאה טָאג םורָאװ ןרָאװעג טינ זיא רע ןוא ןטָאג

 ןרָאּבענ טָאה רע ןוא ;רָאי קיצכַא ןּוא ײװצ ןוא רָאי טרעדנוה ןּביז 1 ןכמל ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ 2 טכעלעג טָאה

 .רעטכעט ןוא ןיז

 .-ןּברָאטשעג

 א רע ןּוא | ;רָאי קיצכעז ןּוא יג ןּוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג ןענייז ןחלָשּותמ ןּופ געט עלַא ןּוא =

 ןפורעג טָאה רע ןּוא * .ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיצכַא ןוא י ייווצ ןוא רָאי טרעדנּוה .טבעלעג ז טָאה מל ןוא 8

 א ןַײז ודנּוא טעו רעקיוָאדרעד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,חנ ןעמָאנ יי

 .ןטלָאשרַאפ| יז טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ןגעװ ןּופ ,טנעה ערעודנוא ןיפ

 .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי קיצניינ ןוא ףניפ ןּוא רָאי טרעדנּוה ףניפ ,ןחנ ןרָאּבעג טָאה

 .שינרעטַאמ רעד רַאפ ןּוא ,טעּברַא רעודנוא רַאּפ המחנ ַא
 רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה -ךמל ןוא +*

 | עלָא ןוא +

 - .ןפרָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי קיצעּביז ןּוא ןביז ןּוא רָאי טרעדנוה ןביו ןעוועג ןענייז ןכֶמָל ןופ געט =

 .ןתֶפָי ןוא ,ןעמָח ,ןעמש ןרָאּבעג חנ טָאה ,טלַא רָאי טרעדנּוה ףניפ ןרָאװעג זיא חנ זַא ןּוא =
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 0 "עגנָא ךיז ןּבָאה ה ןטטנעמ יד וא ,ןעוועג זיא סע ןואי \ ו א ודל תב .המדאה ינמילע ברל ם םִדָאה ה לחה 3 יה
 < ײַב ןוא ,דרע רעד ןופ טכיועג ןפיוא ןרעמ ןביוה | ב הגה תבט יִּכ םֶרָאָה תֹונְּב-תֶא םיִהֹלֶאָהיִנְב וארו וםֶהָל
 ןּופ ןיז יד ןּבָאה* ,רעטכעט ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ייז ג דאל הָוהְי רֶמאֹּו :ּורָהְּב רֶׁשֲא לכמ םיִׁשָנ .םֶהָל וקו
 ,ןייש-ןענייז יז זַא ןשטנעמ ןופ רעטכעט יד ןעועג אטָאג .הָאמ ויָמָי ויה רשב אוה םֶנָשְּב םלעל | םדאב חור ל
 , + דירחא םְִו םַהָה םיִמָּיּמ ץֶדָאְב וה םיִלָּפְַה !הָנָׁש םיִרָׂשָעְו
 = םקל חלו םֶלָאָה .תֹונָּב-לָא םיהלָאָק כ ואבי רש ןנ
  פ  ּוםְּׁשַה ִׁשְנַא םלועמ רֶׁשֲא םיִרֹּבנַה הָמַה -

 'פמ .רָצֹ--לָכְו .ץֶרָאְּב םֶרָאָה תַעָר הַּבִר יִּכ הָודְי אְרָיַו
 ו הָשָעיִּכ הָודְי םֶמַעַו :םִיַה-לְּכ עַר קר ובל תֶבָשְחִמ
 + הָחְמֶא הָוהְי מא :ובְלְלֶא בעת ץֶרָאְּב םָדֶאָה-תֶא
 ."דַע םָרָאמ הָמָדֲאָה ינפ פעמ יִתאֵרְּב-רֶׁשֲא םָדֶאָה-תֶא

 טינ לָאז טסייג ןיימ :טגָאזעג טָאג טָאה* .טלייוורעדסיוא
 יא רע םורָאװ ,קיבייא ףיוא ןשטנעמ םעד ןיא ןביילב
 ןוא טרעדנוה יז לָאז געט עו רָאנ .ןשיילפ טרָאפ
 | = יא שי | .רָאי קיצנַאװצ
 = צנעי ןיא דרע רעד ףיוא ןעווענ ןענייז םיליפנ יד += |

 -ןופ ןרעבעג ןגעלפ ייז ןוא ,ןשטנעמ ןופ רעטכעט יד צה יד פ ה הוה מב 14 א מ .ןעמוק ןגעלפ א - יו יד ןעװ-ךָאנרעד ךיוא ןיא-יעט = = ;םֶתיִשעיִּכ יְִּמַחניִּ םִימָׁשַח ףיָ-דעוׂשֶמָרירע המָהְּ | 2 ל 5 א י ב - צא 7 וש
 0 רענעמ ,ןטײצרַאפ ןופ סאו םירֹוּביג יד ןענייז סָאד ;ייז /-/- -----% |

 .ןעמָאנ ַא טימ
 ידו ןופ גנוטכַארט עצנַאג יד  ןּוא ,דרע רעד ףיוא סיורג זיא ןשטנעמ םעד .ןופ ןיב סאד זַא ןעועג טָאה טָאג ג ןוא* 0/0
 םעד טכַאמעג טָאה רע סָאװ טַאהעג הטרח טָאה טָאג ןּוא"  .גָאט ןצנַאג ַא ןוייּב םּוצ קר זיא ןצרַאה ןייז ןופ תובשחמ

 = ןּבָאה יז רָאנןעמעװ רעּבײװ ןעמונעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא

 / ןקעמּפָא .לעוו ךיא :טגָאועג טָאה טָאג ןוא' .ןצרַאה ןייז ןיא טרעמּוקַאּב ןעװעג זיא רע ןּוא ,דרע רעד ףיוא ןשטנעמ
 ןוא ,ץרש ַא ויב ,המהב ַא זיּב ןשטנעמ ַאְזןּופ ;דרע רעד ןופ טכיועג םעד ןופ ,ןפַאשַאּב בָאה ךיא סָאװ ןשטנעמ םעד
 טייקילעזטײל ןענופעג טָאה ח1 | רעּבָאי .טכַאמעג יז ּבָאה ךיא סָאװ הטרח בָאה ה ךיא םורָאװ ;למיה ןופ לגיופ ַא ויב
 | | / .טָאג ןופ וואי יד ןיא

 ַא | ןעועג ןיא הנ" ,ןחֹנ ןופ עטכישעג יד ךיא סָאד* = : ט תרדּב הָיָה םיִמָּת קידצ ו שיא ₪ ₪ תל הלא

 זיא טָאג טימ ;רוָד ןייז ןיא ןַאמ רעכעלרע ,רעטכערעג  י -תֶא םִינָב .השלש ַחְנ דל ַתָיּדלַהְתִה םיִהלָאָה-תֶא
 = ,םָח ,םָש :ןיז יירד ןרָאּבעג טָאה חנ ןּואי* .חנ ןעגנַאגעג א ?ביהלאַה ינפל ץרָאָה תֶחָׁשִּתַו :תַפי-תֶאְו םֶה-תֶא םש
 רַאפ ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ ויא דרע יד ןּוא* .תֶפֶי ןוא = הֵּנִהְו ץְרָאָה-תֶא םיִהֹלֶא ארו :םָמָח ץֶרָאָה אמת
 ןוא * .טכערמוא טימ ןרָאװעג .לּופ זיא דרע יד ןוא טָאג = שם :ץְרָאָהיִלַע ופְרדתֶא רָשְּבילָּכ תיִחְׁשָהֹייַּכ הָתָהְׁשִנ
 לײװ ,ןּברָאדרַאפ ויא יז טשרע ,דרע יד ןעועג טָאה טָאג = ? + ןרָאָלְמיִ ינָפְל אב יֵשָב-לָּכ ץק הל םיהלֶא רֶמאֹ
 רעד :ףיוא געװ ןייז ןּברָאדרַאפ טָאה בייל רעדעווטעי די הָשָע !ץֶרָאָה-תֶא םָתיִחְׁשַמ יֵנְנִהְו םהינפמ םמח רפה

 0 עלַא ןּופ ףוָס רעד :ןחנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא 18 .דרע | התא ּתְרַפִכְ חבַּפַה -תֶא השעת םינק רָפֹנייִצֲע תבּת לל |

 = .לופ א דרע יד םורָאװ ,רימ ראפ ןעמיקענ יא רעבטל 5 .תואמ שלש התא השעת רֶׁשֲא ה :רַפְכ ץוחמו תיפִמ
 , | י ו ו ו ו ו

 טימ םוא יײז גנערב ךיא ,עו ןוא ;ײז ךרוד טכערמוא שמ | 8 שלו הָּבְחְר הָּמִא םישמָח הָבִּתַח ךרֶא הֶּמַא
 ןכעפסי ןוא \ 3 [ראקילע םִיַמ לּובְמַהתֶא איבמ .ינָנַה .ינָאְ גחְשעה זר לןא - יז טסלָאז וא ,הבת יד ןכַאמ ּוטסלָאז ןרעמַאק = םיִׁש שו םינָׁש .םִיַּתִחַּת םִׂשִּת ּהָּדַצְּב הבתה | חַתְפּו ןיא ;ץלָאהנסמיּפ ןופ הבת ַא ריד ךַאמ** .דרע רעד . ₪ הָלָעַמְלַמ ִִָּכְּ וָּמַא-לֶאָ הֵּבּמִל הֵׂשֲעַּת ורֵהְצ :!ּהָתְמֹ

 ןּופ גנעל יד ןלייא טרעדנוה יירד :ןכַאמ יו טסלָאז ּוד יװ | |
 ,הבת רעד ּוצ ןכַאמ ּוטסלָאז ךאדלביג ַא*  .ךייה ריא ןלייא קיסיירד ןּוא ,טײרּב ריא ןלייא קיצפופ ,הבת רעד |

 - ;טײז ריא ןיא ןכַאמ וטסלָאז הבת רעד ןּופ גנַאנייִא םעד ןוא ;ןביוא ןּופ ןקידנערַאפ יז ּוטסלָאז וטיירב יִדְנ לייא ןַא ףיוא ןּוא
 רעד ףיוא רעסַאװ לוּבִמ ַא גנערּב ךיא ,עז ,ךיא ןוא יי יה ,ןכַאמ יז ּוטסלָאז קָאטש ןטירד ןוא ,ןטײװצ ,ןטשרעטנוא ןא טימ

 =  טָא ןוא* .ךעפ טימ קינייוונסיוא ןופ ןוא קינײװעניא ןופ|



 1,800 | חנ ,תישארב = | 10

 לכ םִיָמָּׁשַה תַחַּתִמ םייַח חור ֹוּבירְׁשֲארֶׂשְּכ-לָּכ תַחַׁשְל | זיא םיא ןיא סָאװ ביל רעדעווטעי ןעגנערבּוצמוא ,דרע
 דלא ג תאָבּו ךִמא יִתיִרְּב-תֶא יִתֹמְקַהַו :עֶוני ץֶרָאָּב-רֶׁשֶא חי |

 ימָהלּכִמו :דָּתִא ינְבייִׁשְ ףקשא דינֶבו הָתַא הָבֵּתַה שי
 רפא תוההל הָבָּתַה-לֶא איִבָּת לָּכִמ םִינָׁש רׂשְּ-ּכִמ -םיוא לעװ ךיא רעּבָא * .ןעמוקמּוא טעװ דרע רעד ףיוא
 ּהָניִמְל הָמֵהְּבַה-ןִמּו והנימל ףועָהְמ יְהִי הבקע רָכְו > רעד ןיא ןײגנײרַא טסעוו ןוא ,ריד טימ דנוב ןיימ ןלעטש

 דלא ּואֹבָי לֶּכִמ םנש ּוהָניִמְל הַמְדְאַה שמר לֶּכִמ | | |
 תְפְסֶאְו לכי רשא לְכאְמ-לְּכִמ ןלדחק הָּתַאְו :תֹוֲחַהְל א

 סָאװ ץלַא ;למיה ןרעטנוא ןופ ,ןבעל ןופ םעטָא .ןַא ָאד

 סניז ענייד ןוא ,ּבײװ ןייד ןּוא ,ןיז ענ"ד ןּוא ּוד ,הבת

 הָוצ רֶׁשֲא לַכְּב ַחְנ שעיו הַלְכֶאְל םֶהָלְו ךל היה ךילא בכ ץלָא ןופ ,טבעל סָאװ ץלַא ןופ ןוא *  .ריד טימ ,רעּבײװ
 רה :השע ןֵּכ םיִהלֶא ותא ןכעלטיא ןּופ ײװצ ּוצ ןעננערּבנײרַא ּוטסלָאז ,רעּבײל

| | | 
 ייִּכ הבה התיִילְכְו ה הָּתַאיאְּב ַחְנְל הֶוהְי רֶמאֵַּו יש |

 הדָמַהְּבַה | לֵּכִמ :הָוה רוב .ינפל קידצ יִתיִאָר תֶא כ טיול ןעלגיופ יד ןּופ * .ןייז ייז ןלָאז הבקנ ַא ןּוא רכְז ַא

 ךמו ֹוָּתְׁשִאְו ׁשיִא הָעְבַש הָעְבִׁש לה הָרֹוהָּטַה ןּופ ,םינימ ערעייז טיול תומהב יד ןופ ןּוא ,םינימ ערעײז

 -םַנ :ותְׁשִאְו שיא םִיַנְׁש אוָה הָרֹהְט אֵל רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה ג | יי
 -לַע עַרָז תויחל הבקנו רָכָז הָעְבִׁש הָעְבִׁש םִיַמָּׁשַה ףוָעַמ

 -לַע רֹיָטְמַמ יִכֹנָא הָעְבִׁש דוע םימיל + יִּכ ;ץֶרָאָה-לֶכ ינָּפ ד ןטלַאהרעד ּוצ ףיוא ,ריד ּוצ ןײגנײרַא ןלָאז ןכעלטיא ןּופ
 -לָּכיתֶא יתיחמו הלל םיִעָבְרַאְו םוי םיִצָבְרַא ץֶראה גרַאוונסע רעדעווטעי ןופ ריד םענ וד ןּוא יי .ןבעל םייּב |

 .לֵפְּכ חָנ שעו :הָמָרֲאָה ינפ לעמ יִתיִׂשָע רֶׁשֲא םּוקְיַה ה | - | |
 = הָיָה ליִּבַמִהְו הָנָׁש תִֹאֵמ ׁשֵׁשְרִּב ַחֹנְו :הָוהְי ּוהְוִצ-רֶׁשֲא ו |

 | דלא ותא ונְביַשְּתוְתַשִאְ וינבו חנ אביו ;ץֶרָאָה-לַע שמו | - .ןסע םּוצ יז רַאפ ןוא ריד רַאפ ןייז
 ךןמו הָרֹודְּטַה הָמֵהְּבַה-ךֵמ :לּוּבּמַה ימ יִנּפִמ הָבֵּתַה ח |

 .שמרדרָשֶא לֶלְו ףועהְךמו הָרֹהְט הָעְיִא רֶׁשֲא הָמֵהְּבַ | |
 .רָכְו הָבֵּתַה-לֶא חֶנילֶא ּואָּב םִיַנְׁש םִיַנְׁש :הָמְרֲאָה-לַע ט .ןָאטעג רע טָאה ױזַא ,ןלױפַאּב םיא טָאה

 םימיה תעְבׁשִל יהיו :ֶַנ-תֶא םיִהלֶא הוצ רֶׁשֲאַּכ הב י
 ייְַל ; הָנָׁש תוָאְמ"שש תַנְׁשִּב :ץֶרָאָה-לַע יה לּובּמַ יִמו * | ןיד ןּוא ּוד ןײרַא ייג :ןחנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא י

 הוה םויַּב ׁשֶרֶהַל םוי רֶׂשֶעיִהְעְבִשְּב יִנָשַה שדהב ח) ו הו
 גּוחָּתְפִנ םִיִמְשה תֶּבְרֶאַו הֶּבַר םַֹהְּת תוְעַמ-ֶּכ ֹועְקִבִנ

 ;ריד טימ ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד ּוצ ףיוא ,הבת רעד ןיא

 ײװצ ּוצ ,םינימ ערעייו טיול דרע רעד ןּופ םיצרש עלַא

 - לָאז סע ידּכ ,ריד ּוצ ןייֵא למַאז ןּוא ,ןסעגעג טרעװ סָאװ

 . טָאג סָאװ ץלַא יװ יױזַא ;ןָאטעג יװַא טָאה חנ ןּוא

 בָאה ךיד םורָאװ ,הבּת רעד ןיא טעוענויוה .ץנַאג |

 ןופ * .רוָד ןקיזָאדמעד ןיא רימ רַאּפ טכערעג ןעזעג ךיא |

 טל 2 ,ןביז ןוא ןביז וצ ןעמענ ריד ּוטסלָאז תומהּב ענייר עלַא

 יד ןּופ ךיוא* .רָאּפ ןייז טימ סכעלטיא ,ײװצ ּוצ ,ןייר טינ ןעצייז ייז סָאװ תומהב יד ןופ ןוא ;רָאּפ ןייז טימ סכעלטיא

 .דרע רעצנָאג רעד ןופ טכיועג ןפיוא ןעמָאז ןטלַאהרעד ּוצ ידפ ,יו ַא ןוא רע ןַא ,ןביז ןוא ןּביז וצ למיה ןופ ןעלגיופ

 ןקעמּפָא לעוו ךיא ןוא ,טכענ קיצרעפ ןּוא נעט קיצרעפ דרע רעד ףיוא ןענעגער ךיא ךַאמ ,םּורַא געט ןביז ןיא םורָאװ +

 .דרע רעד ןופ טכיועג םעד ןופ ,טכַאמענ ּבָאה ךיא סָאװ דנַאטשַאּב ןצנַאנ םעד

 .ןליופאּב םיא טָאה טָאג סָאװ ץלַא יו יוזָא ןָאטעג טָאה חנ ןּוא * |

 ןוא ,ןיז ענייז ןוא ,חֹנ ןואי -.דרע רעד ףיוא ןעווענ זיא לובמ רעד ןעוו ,טלַא רָאי טרעדנוה סקעז ןעוועג זיא חנ ןּוא *

 | ןופ * .לוּבמ ןופ רעסַאװ םעד ןנעוו ןופ ,הבת רעד ןיא ןעגנָאנעגניירָא ןענייז ,םיא טימ ,רעבייוו סניז ענייז ןוא ,בייוו ןייז

 ןענייו" ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץלַא ןוא ןעלגיופ יד ןופ ןּוא ,ןייר טינ ןענייז סָאװ תומהּב יד ןופ ןּוא ,תומהב ענייר יד

 .ןחנ ןליופַאּב טָאה טָאג יװ יווַא ,הבקנ ַא ןוא רכָז ַא ,הבת רעד ןיא ןחנ ּוצ ןעגנַאגעגנײרַא ײװצ וצ ייווצ ּוצ

 םעד ןיא* .דרע רעד ףיוא ןעוועג לוּבמ ןּופ רעסַאװ סָאד ןיא יװַא ,געט ןּביז ּוצ ןעועג זיא סע ןּוא +

 ןקיזָאדמעד ןיא ,שדֹוח ןופ גָאט ןטנצעּביז ןיא ,שדוח ןטײװצ ןיא ,ןּבעל סחנ ןּופ רָאי ןטסטרעדנוה סקעו

 .טנפעעג ךיז ןּבָאה למיה ןופ רעטצנעפ יד ןּוא ,םֹוָהּת ןסיורג ןופ ןלַאװק עלַא ןכָארּבעגסױא ןּבָאה גָאט
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 גי ;הָלֶיְל םיִעָבְרַאְו םוי םִיעָבְרַא .ץֶרָאָה-לע ֶׁשַָּ יהי
 ע תֶׁשֲאְו ַחָניינְּב פי םֶהְו-םִׁשְו הנ אב הזה םִֹּיַה םֶצֶעְּב
 די הָיַחֲה-לֶכְו המה ג ;הָבָּתַה-לֶא םֶּתֶא ויְנְבְ"ישנ .תשלשו ₪
 -לַע שמרה ׁשֶמָרָה-ָכו הניִמְל הָמֵהּכַה--לָכְ הָניִמְל
 ;ףָנכיִלָּכ רָֹפִצ לכ והנימל ףועָהלְכְ והנימל ץֶרָאָה
 וט ֶׁשֲא רשִּבַה-לָּכִמ םִינָׁש םִיַנָׁש הָבּתַהדלֶא הָנילֶא ואבו
 ₪ ּואָּב רֶׁשְּב-לְּכִמ הָבְקְע רֶכז םיאְּבַהְו :םָײַח ַחר יִּב
 יש לּבַּמַה יהיו :ֹודֲעַּב הָוהְי רֹגְסִַ םיהלָא ותא הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ
 הָבָּתַה-תֶא ֹואְׂשִַו םימה ּוּבְרִיַו ץרָאהילַפ םוי םיִעָּבְרַא
 חי ץְרָאָה-לַע ראָמ וּבְרַו םיִּמַה ּוּבִגיַו :ץֶרָאָה לעמ םֶרִתַ
 = דֶאְמ דאְמ ּורְבְג םִיַמַהְו :םִיָּמַה ינפ-לע הָבֵּתִה דלה
 -לָּכ תַחַּת-רֶׁשֲא םיהבגה םיִרָהָה-לֶּכ וּפְכִיו ץֶרָאָה-לַע
 כ ּוּסִִיַו םִיָּמַה ּוְרְבִג הָלָעַמְלִמ א הָּמַא הָרְשָע ׁשֵמֲה :םימשה
 אכ הַמָהְּבַבּו ףֹוָעָב  ץֶרָאה-לַע ׁשֶמֹרָהורְׂשְב-לְּכ עונו ;םיִרָהָה
 בכ לפ5 :םֶרָאָה לֹכְו ץְרָאָה-לַע ץרשה ץֶרֶׁשֲה-לֶכְב היחְבו
 = ?ותמ הָבָרָהְּב רֶׁשֲא לָפִמ ויָפֵאְּב םייח חורדתמשנ רֶׁשֲא
 כ טטֶרָאמ הָמָדֲאָה ינפ-לַע | רֶׁשֲא | םּוקָיַה-לֶּכ-תֶא ח חמיו
 ץראְקְדִמ ּוחָּמַַו םִיַמָּׁשַה ףועדדעו שמְרְדע הָמָהְּב-ִרַע
 דכ -ֵלַע םִיַּמַה ּורְּבְנַו :הָבֵּתַּב ֹוְּתִא רשאו חזְדא רֶאָשו

 !םז תַאְמ םיִשמֲח ץרַאָה
 | ח 0/0
 א הרגָהְּבַה-לָּכיתֶאְו חל תאו חנ"תֶא םיהלֶא רָפְז
 וכשיו ץְרָאָה-לַע טור םיהלֶא רַבַעַנ הָבִּּ ֹוָּתִא רֶׁשֲא
 ב אֵלָי םִיִמָּׁשַה תַּבְרֲאַו םוהת תֶניֶעַמ .ּורכָפינ  :םיּמִה
 בוש לה ץראה ל לַעָמ םָימה ּובשָו :םִיִמָשַהְדִמ םשגב
 ד דָבַּתַה חנֶתַו :םֹוי תֶאְמּו םישמח הצְקמ םִיַּמַה ּוְסִחַו
 :טֶרְרַא יִרָה לע שדחל םוי רָׂשָע הָעְבִׁשְּב יִיִבְשה שֶרְחּ

= 

 הפו ימה יגכ ,א

 .דרע רעד

 1 | 0 | חנ ,תישארב

 געט קיצרעפ דרע רעד ףיוא ןעווענ זיא ןנער רעד ןּוא י*
 .טכענ קיצרעפ ןּוא |

 | -עגנײרַא ךעעוו גָאט -םענעגייא ;ןקוָאדמעד ןיא *

 סחנ ןּוא ,ןיז סחנ ,תֶפָי ןּוא ,םָח ןּוא ,םַש ןּוא ,חנ ןעגנַאג

 רעד ןיא ,ייז טימ ןיז ענייז ןופ רעּבײװ יירד יד ןּוא ,ּבײװ

 עלַא ןוא ,םינימ ערעייז טיול תויח עלַא ןּוא ,ײוי* ;הבת

 ןכירק סָאװ םיצרש עלַא ןּוא ,םינימ ערעייז טיול תומהב

 טיול תופוע עלַא ןוא ,םינימ ערעייז טיול דרע רעד ףיוא

 ךוא + ,לנילפעג ךעלטיא , לגיופ ךעלטיא ,םינימ ערעײז

 ,"ווצ וצ ,הבּת רעד ןיא ןחנ ּוצ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייו יז

 םעטָא ןַא ָאד ויא יז ןיא סָאװ רעּבײל עלַא ןופ ייווצ ּוצ

 ןענייז ,ןעגנַאגעגנַײרַא ןענייז סָאװ יד ןּוא 2 .ןבעל ןּופ

 יוזַא ,רעּבײל עלַא ןופ הבקנ ַא ןּוא רֶכָז ַא ןעגנַאנעגנײרַא

 ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג ןוא ;ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ

 .םיא רעטניה

 רעד ףיוא געט קיצרעפ ןעווענ זיא לובמ רעד ןוא יי

 ןּבָאה יז ןוא ,טרעמעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןוא ,דרע

 רעביא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז ןוא ,הבת יד ןוָארטעג

 ,טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןוא*

 הבה יד ןּוא ,דרע רעד ףיוא טרעמעג רעייז ךיז ןבָאה ןוא

 .ןרעסַאװ יד ןופ ךעלפרעביוא רעד ףיוא ןעגנַאנעג ויא

 - ףיוא טקרַאטשעג רעייז רעייז ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןואיי

 עכיוה עלַא ןרָאװעג טקעדרַאפ ןענייז סע ןּוא ;דרע רעד

 ַא ייס .,דרע רעד ףיוא ךיז טגעװַאּב סָאװ בייל רעדעװטעי ןעמוקעומוא ויא סע ןּוא יי ! ה ןענייז גרעּב יד ןּוא ,טקרַאטשעג ןרעסַאװ יד ךיז ןּבָאה רעּבירַא ןלייא ןצפופ * .למיה ןצנַאג ןרעטנּוא סָאװ גרעּב |
 :שטנעמ רעדעװטעי ןּוא ,דרע רעד ףױא טכירק סָאװ ץרש רעדעווטעי ייס ,היח ַא ייס ,המהב ַא ייס ,לניופ
 .ןּברָאטשעג ויא ,השּבי רעד ףיוא סָאװ ץלַא ,םעטָא ןקידעּבעל ַא ןופ ךיוה ַא ןעװעג זיא רעכעלוָאנ ענייז ןיא סָאװ ץלַאי :

 . ,המהב ַא ויִּב ןשטנעמ ַא

 .ןרָאװעג טקעדרַאפ

 ןופ ,דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ דנַאטשַאּב ןצנַאג םעד טקעמעוּפָא טָאה רע ןוא*

 ןוא ,ןּבילּבעג ויא ח רָאנ ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןרָאװעג טקעמענּפָא ןענייז יז ןוא ;למיה ןופ לגיופ ַא ויּב ןּוא ,ץרש ַא וי
 .נעט קיצפופ ןוא טרעדנוה דרע רעד ףיוא טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןוא * .הבּת רעד ןיא םיא טימ סָאװ יד |

 טָאה טָאג ןוא ,הבּת רעד ןיא םיא טימ סָאװ ,תומהב עלַא ןָא ןוא.,תויח עלַא ןָא ןּוא ,ןחנ ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּוא ₪ |
 טּפָאטשרַאפ ןענייז סע ןּוא * | |

 יד ןוא* .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןיא למיה ןופ ןגער רעד ןּוא ; ;למיה ןּופ רעטצנעפ יד ןּוא ,םוָהּת ןּופ ןלַאװק יד ןרָאװעג

 .טליטשעגניַא ךיז ןּבָאה ןרעסַאוו יד ןוא ,דרע רעד ףיוא טניוו ַא ןײגרעּבירַא טכַאמעג } |

 = "נה ןופ ףוָס םוצ ןרָאװעג טרענימעג ןענייז ןרעסַאװ יד ןּוא ;דרע רעד ןופ ןטערטּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןרעסַאװ

 .טְרְרַא ןופ גרעּב יד ףיוא ,שדוח ןופ גָאט ןטנצעּביז ןיא ,שדוח ןטעּביז ןיא טּורעג טָאה הבת יד ןוא * .געט קיצפופ ןוא טרעד
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 | ירישעב ירישעה שדחה דע רוטָחְ 1 וה 3 יָה םִיַּמַהְו ה ןרעװ טרענימעג ןייא ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא *

 םביִעַּבְרַא קמ יהיו !םיִרָהה ישאר ּאָרְנ שדחל רַחָאְב ד = ןופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדוח ןטנעצ ןיא ;שדוח ןטנעצ ןויב

 -תֶא ַַּׁיַו :הָׂשָע רֶׁשֲא הָבֵּתַה ןולַה-תֶא חנ חַּתְפיַו םי .גרעב יד ןופ ןציפש יד ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ,שדוח
 ;ץֶרָאָה לעפ םִיַּמַה תֶׁשֶבִירַע בוש אוצי אצו בֶרֹעֶה = -ה

 ינפ לעמ םִיַמַה ולָקַה תוארל ותאמ ! הָנֹיַה-תֶא חֶלשיו חה טָאה ,געט קיצרעפ ןופ ףוָס םּוצ ןעוועג זיא סע ךןוא* =

 בֶׁשֵּתַ ,הלנר"ףכל ַחֹולָמ הָנֹיַה .טָאצְמ-אלְו !הָמָרֲאָה < טָאה רע סָאװ הבת רעד ןּופ רעטצנעפ םעד טנפעעג חֹנ
 ודי חהלשיו .ץֶרֶאְִדִלָכ י ינפ"לע םִיַמ יִּכ הִָּּתַה-לֶא ִלֵא =  ןּוא ,ּבָאר םעד טקישעגסױרַא טָאה רע ןּוא .טכַאמעג

 זרֵעְבִׁש דוע לֶהיו !הָבֵּמַה-לֶא וילא ּהָתֹא אָ חק '  -ַוּפָא ןיא רעסַאװ סָאד וי ,קירּוצ ןוא ןיה סױרַא זיא רע

 .אֹבָּתַו והָבֵּתַה-ןמ הניה חלש ףסה םיִרָחֶא = " טָאה' .דרע רעד ןופ טכיזעג םעד ןופ ןרָאװעג טנקירט
 עַד ָהיֶפְּב ףֵרָט תוחהְלַע הִָּהְו בֶרֶע תעְל הָניַה וָלֵא |" לש טא עח -

 םביִמְי תעְבְש דוע לחי :ץרָאָה לעמ םימה ּולָקִכ הנ ב = 58 בא ןעו וצ ,ביוט יד ךיז ןופ טקישעגסױרַא רע
 - יחיו :דע ויְלֶאדבוש הפסודאלו הנֹיַה-תֶא טל םיִרָהֲא ג יו 7 רעד ןופ טכיועג םעד ןּופ ןלַאפעגּפָא א רעסַאװ
 וברח שרחל דָחָאְּב ןושארב הש תואמדששו תַחַאְּב - ריא רַאפ ּורפֶא ןייק ןענופעג טינ טָאה ביוט יד רעּבָאי

 הֵּנְִו ארו הָבָּתַה הָסְּכִמ"תֶא ₪ ריו ץֶרֶאָה לעמ םִיַּמַה - רעד ןיא םיא וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה יז ןוא ,טירטסופ

 םוִי םיִרְׂשֶעְו הָעְבִׁשְּב ינשה שדחבו :המדאה נפ וברח די רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןעוועג זיא רעסַאװ לײװ ,הבת

 גרמאל ַָנילֶא םיקלא רפדו ס ץְרֶאָה הָשְבי שרל 'בי ןוא ,טנַאה ןייז טקערטשענסיוא רע טָאה .דרע רעצנַאג
 ֶתִא ְךינבייִׁשּת נבו שאו הַָּא הָבְּתַהִמ אָצ =

 -לָכָבּו הָמֵהְּבִבּו ףִֹעָּב רֶׂשְּב-לְּכמ ףֵּתִא-רֶׁשֲא הָּנהַה-לֶּכ
 ורָפֹו ץֶרֶאָב ּוְצְרָׁשְו ךָּתִא אצה ץְרָאָה-לע שמרה ׂשֶמָרָה |

 :ותא ויָנְביִׁשנּ ותשאו ונְבּו האצה :ץֶרָָה-לַע ובְרְו יח | :הבת רעד ןופ ביוט יד טקישעגסױרַא רעדיװ טָאה ןּוא

 ץְרָאָה-לַע שמור לָּפ והלב ׂשֶמְרָה-לָּכ היהַה"לָּכ שש "א ןַא טשרע ,טייצטנווָא ןיא ןעמּוקעג זיא ביוט יד ןּוא יי

 הוהיל ַחּבְוִמ ַחָנ ןבו :הָבִּתַהְדִמ ּואְצִי םֶהיֵתָהּפְׁשִמְל כ טָאה תנ ןוא ,ליומ ריא ןיא ויא טָאלּבטרעּבלייא ןסירעג

 לע רֹוהְּפַה ףוָעָה לפמו הָרְֹּטַה הָמָהְּבַה | למ הקו | .דרע רעד ןופ ןלַאפעגּפָא זיא רעסַאװ סָאד וַא טסּוװעג

 - הָוהְי רֶמאַֹּו חינה חיִרדתֶא ל א אל ובל = * טָאה ןוא ,נעט ןּביז ערעדנַא ךָאנ טרַאװעגּפָא רע טָאה יי

 רובֲּב הָמְרֶאָה--תֶא דע ללקל ףסא אל בל לא | | נמו טינ רעמ ךיז טָאה יז ןוא ,ּביוט יד טקישעגסױרַא
 רוע ףסא"אלו וירָעְנמ עַד םֶרָאָה בל רֶצָי יִּכ םדָאה ₪ .רעדיח םיא א ט

 זרק ל ןמיילְּכ דע :יִתיִׂשָע רשאּכ יהדלָכדתֶא תֹוּכַהְל בכ 2 רעק
 ןוא טרעדנוה סקעו םעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא 5

 חהתנוהקמב "תי יושאצה די ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדוח ןטשרע ןיא ,רָאי ןטשרע

 יי ,דרע רעד ןּופ רעסַאװ סָאד ןרָאוועג טנקירטעגּפָא זיא

 .ןקירטו יא :דרע רעד ןופ טכיועג סָאד טשרע ,ןָאטעג קוק ַא טָאה ןּוא ,הבת רעד ןופ קעד םעד ןעמונענּפָארַא טָאה חנ ןוא

 .דרע יד ןרָאװעג טנקירטענסיוא זיא ,שדיח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןוא ןביו ןיא ,שדוח ןטײװצ ןיא ןּוא

 ןוא .ץו ענייד ןוא ,ּבײװ ןייד ןּוא ,וד ,הבת רעד ןופ סױרַא יג" :;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןחנ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא י* |

 ,לגיופ ַא יס ,רעבייל עלַא ןופ ,ריד טימ סָאװ ךַאז עקידעּבעל רעדעװטעי 1 .ריד טימ ,ןיז ענייד ןופ רעּבײװ יד

 ףיוא ןענעמדיוו ךיז לָאז ייז ןוא .ךז טימ סױרַא גנערּב ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץרש רעדעווטעי ייס ,המהב ַא ייס

 | .דרע רעד ףיוא ןרעמ ןּוא ןרעּפכורפ ךיז ןּוא ,דרע רעד

 -טעי ,היִח רעדעווטעי < .םיא טימ ,רעּבײװ סניז ענייז ןוא ,בײװ ןייז ןּוא ,ןיז ענייז ןוא ,חנ ןעננַאגעגסױרַא זיא < =

 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ,תוחפשמ ערעייז טיול ,דרע רעד ףיוא ךיז טגעװַאּב סָאװ ץלַא ,לגיופ רעדעווטעי ןּוא ,ץרש רעדעוו

 ןּופ ןּוא ,תומהב ענייר עלַא ןופ ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,טָאג ּוצ חבומ א טיובעג טָאה חנ ןוא * .הבּת רעד ןּופ

 "עג םעד טקעמשעג טָאה טָאג ןוא" .חּבומ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפױא טָאה ןוא ,ןעלגיופ ענייר עלַא

 .םעד ןגעװ ןופ דרע יד ןטלישרַאּפ טינ רעדיװ רעמ לעװ ךיא :ןצרַאה ןייז ןיא טנָאזעג טָאה טָאג ןוא ,חיר ןקַאמש

 רעדיװ רעמ לעװ ךיא ןּוא ;ןָא .טנגוי ןייז ןופ טכעלש זיא ןצרַאה סנשטנעמ םעד ןופ גנוטכַארט יד םורָאװ ;ןשטנעמ

 גנואייז לָאז ,דרע רעד ןּופ געט יד יװ גנַאל יװַא* .ןָאטעג ּבָאה ךיא יװ יװַא ,טּבעל סָאװ ץלַא ןגָאלשרעד . טינ

 רעד ןיא ךיז ּוצ טכַארֿבעגנײרַא יז ןּוא ןעמונעג יז טָאה

 ,געט ןּביז ערעדנַא ךָאנ טרַאווענפָא טָאה רע ןוא * .הבּת
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 א ,דעטניװ ןא רעֶמּוז ו ןוא ,ץיה ןּוא טלעק ןּוא ; ,טינש ןּוא = הל הלו | םומ גו זי םד) הקו דצמ צו
 תש 8 .-ןרעהפיוא ט טינ ,טכַאנ א וָאט | הטנק יב תרד ר .ןותְבשי

 | < אמ ורּפ ג ל רמו ינּב-תֶאְו חנִתֶא םולַא ר
 טָאה ה ןוא ו עניי ןוא ןחנ טשטנעבענ ו טָאה טָאג ץאי ו 0 ג יָחיִלְּ לע הֶיְהי םֶכְּתִחְו םֶכָאְרומּו .:ץֶרָאָה-תֶא ּוִאְלִמּו |

 ,ךייַא טרעמ ןּוא ךייַא טרעפכורפ :טגָאזעג יז ּוצ -  הָמָרֲאָה ׂשֶמְרִּת רֶׁשֲא לֹכְּב םִיָמָׁשַה ףוָעילָּכ לעו ץֶרֶאָה
 = ג םֶכָל יחדאוה רַשֶא שמָרלָּכ ינּתִנ םֶכְדיְּב םיַה גד" לֶכְבּו א

 .ד רֶׂשָּב-ְךַא :לְּכ-תֶא םָכָל יִּתתָנ בש קֶרָיַּכ הֶלְכָאְל הָיְהִי
 ה ובָכיִחְׂשְפנְק םֶכְמַדיתֶא או :ולכאח אֵל .וָמָד ָׁשפַנְּב
 ויחָא שיא דנמ םֶלָאָה ךַימו ּונֵׁשְרָדֶא הַָח-לּכ רָיִמ שדדא

 קערש ְךעײַא ןּוא ארֹומ רעײֵא ןוא / .דרע יד א טליפ ןוא

 ףיוא ןוא .דרע רעד ןיפ היח רעדעװטעי ףיוא ןייז לָאו

 | דרע יד סָאװ .ץלַא ףיוא ,למיה ןּופ .לניופ רעדעווטעי

 - שאה רעײַא ןיא :םי ןופ ךשיפ עלֶא ףיוא ןוא ,טנעמדיו = ו מד םֶרֶאָּב םֶלָאָה םַּד ףפש :םֶדָאָה שָפְנתֶא שְרְדֶא
 = סָאװ ,ךיז טנעווַאּב-סָאוו ץְלַא* - .ןבענעגרעביא יז ןענייז ורפ םָּתִאְו :םֶדָאָה-תֶא הָׂשָע םיהלא םֶלָצְּב ִּכְךֶפֶׁשִי
 | | הירק :ענרג יו יוזַא .;ןסע םּוצ ךייַא רָאפ ןייז לָאז ,טּבעל 'מח דלא םיהלֶא רָמאיו ס:  :ּהָביּובְרּו ץראְב וצרש וברו
 .שילפ רָאנ+ - .ןבענעג ץלַא סָאד ךייַא ךיא ּבָאה ץכעט  ייִרְּב-תֶא םיקמ יִנְנִה יִנֲַו ;רמאל וּתִא יָנָב-לֶאְו ַחֹנ
 / ןוא*: .ןסע:טינ ריא טלָאז ,טולב ןיז .ןבעל ןייז טימ רשא היחה ׁשֶפָנ-לְּכ תֶאְו :םֶכיֵרֲחַא םכעְרז דתֶאְו םֶכְּתִא
 - ה - | = יאצי למ םֶכְּתִא ץֶרָאָה ת תיח"לֶכְבּ הָמָהְּבַּב ףֹיִעְּב םֶכָּתִא
 .ףיא לעװ ,תושפנ ערעיײַא ןופ ,טולב רעייא ,רָאװרַאפ - = םבכְתִא יִתיִרְּב-תֶא יֵתֹמְקִהְו :ץֶרָאָה ףיח לָכְל הֶּבֶּתִה
 :< ךיא לעװ היח רעכעלטיא ןּופ טנַאה רעד ןּופ;ןענָאמפױא | דש .הָיהידאלְו לבמה יממ דע רֶׂשְּב-לּכ תֶרּכְ-אְלְו
 : ןופ י ,ןשטנעמ םעד ןופ טנַאה רעד ןופ ןּוא ,ןענָאמפיוא סע 2 היִרְּבַה-תֹוא תאו םיהלא רָמאָּיַו יץְרָאָה תתשל לוב
 המלא ךיא לע .רעדורב יי ןשטנעמ םעד ןופ טנַאה רעד םֶכֵּתִא רֶׁשֲא הָיַח שפלב ןיִבּו םֶכיֵניִבּויִניִּב ןתנ יִנֲאדרָׁשֲא
 טסינרַאפ סָאװ רעד * ןעטעמ ַא ןופ ןבעל סָאד ןענָאמ תיִרְּב תוָאְל הָתָוהְו עפ ית יתשקחתא ! :םֶלוע תרדל
 הדָתֲאְרנְו ץְרָאה-לצ ןנֶע יננעְּב הָיָהְו :ץראה ןיִכּויִנִּב
 טולב | ןיז ןשטנעמ ַא ךרוד לָאז ,ןשטנעמ ֹא ןוֿפ טּולּב סָאד וט ןיבו םֶכיֵנבו יניב רֶׁשֲא יִמיִדְּב-תֶא יתחכזו :ןְנֶֶב תֶשָּכַה

 טָאה טָאג ןופ טלַאטשעג רעד ןיא םורָאװ ;ןרעװ ןסָאגרַאפ לובמל םִיַמה דֹוע היהידאלו רֶׂשָב-לֶכְּב היַח ׁשֵפָנ-לְּכ
 .ךייַא טרעפכורפ , ,ריא ןּואי | | .ןשטנעמ םעד טכַאמעג רע "7 רפול היִתיִאְרו עב תשפ כה הָתְיָהְו ;רָׂשְבילָּכ תֶחַׁשְל
 -ֶׂשֶּב-לֶכּב הָיַח שפל | ןיִבּ .םיהלֶא ןיּב םלוע תיִרְּב
 - * תיִרָּבַה-תֹוֶא תא] חנא םיהלֶא רמו :ץְרָאָה-לַע רֶׁשֲא
 הם :ץראהילפ רֶׁשֲא רביב ןיִבו יִליִּב יתמקָה רֶׁשֲא
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 טרעמ ןוא ,דרע * רעד ףיוא ךיֵא טנעמדיװ ;ךייַא טרעמ ןּוא

 | יי | .ריא ףיוא ךייִא

 טימ ןיז ענייז וצ 5 ןחנ ּוצ טגָאועג טָאה טו טָאג ןוא *
 ןיימ ףיוא לעטש ךיא ,עז ,ךיא ןוא :ןגָאד וצ ױזַא ,םיא = | | |

 ײס ,ְךיִיַא טימ סָאװ טינעפעשַאב רעקידעּבעל רעדעווטעי טימ ןוא 0 ,ךיַא ךָאנ ןעמָאז רעייַא טימ ןוא ,ךיײא ו טימ דנוב
 ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז סָאװ עלַא יד ןּופ ,ְךייַא טימ דרע רעד ןופ היח רעדעװטעי ײס ,המהב ַא ײס ,לגיופ ַא
 ןלעװ סע ןּוא ,ךייַא טימ דנוב ןיימ ןלעטשפיוא לעוו .ךיא ןוא יי .דרע רעד .ןופ ןכַאז עקידעּבעל עלַא .הבת רעד ןופ
 -וצמוא לובמ ןַײק וכ טיג רעמ טעװ סע ןּוא ,רעסיװעג -לובמ ַא ןּופ רעבייל עלַא ןרעװ ןטינשרַאפ טינ רעמ
 ןשיווצ ןוא .רימ ןשיווצ בי ךיא סָאװ דנוב םעד ןּופ ןכייצ רעד ץא סָאד :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא * .דרע יד ןעגנערּב
 ךיא בָאה .ןגיוב ןַײמ 5 | :תורוד עקיבייא ףיוא ,ךייַא טימ סָאװ שינעפעשַאב רעקידעּבעל רעדעווטעי ןשיװצ ןּוא ,ךיײַא
 ,ןייו טעו סע ןוא < ,דרע רעד ןשיוצ ןוא רימ ןשיווצ דנוב ןופ ןכייצ ַא רַאפ ןייז טעװ רע ןוא ,ןקלָאװ ןיא ןָאטעגנײרַא
 ךיז לעװ ךיא ןּוא .,ןקלָאװ םעד ןיא ןגיוב רעד ןזַײװַאּב ךיז טעװ יױזַא ,דרע רעד ףיוא ןקלָאװ ַא ןענעקלָאװ ּוט ךיא ןעוו
 עלא ןופ שינעפעשַאב רעקידעּבעל רעדעווטעי ןשיװצ ןּוא ,ְךייַא .ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ סָאװ דנּוּב ןַײמ ןָא ןענָאמרעד
 םעד:ןיא ןייז טעו ןגיוב רעד ןּוא * .רעבייל עלַא ןעננערּבּוצמּוא לוּבמ ַא ןרעװ טינ רעמ טעװ רעסַאװ סָאד ןּוא ,רעּבַײל
 רעדעװטעי ןשיווצ ןוא טָאג ןשיװצ דנּוב ןקיבייא םעד ןָא ןענָאמרעד ּוצ ךיז ידּכ ,םיא ףיוא ןקוק לעװ ךיא ןּוא ,ןקלָאװ
 ןכליצ רעד זיא סָאד .:ןחנ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא *  .דרע רעד ףיוא סָאװ רעבייל עלַא ןופ שינעפעשַאּב רעקידעּבעל
 .< .דרע רעד ףיוא סָאוו רעבייל עלא ןשיווצ ןּוא רימ ןשיווצ טלעטשעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ דנוב םעד ןופ
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 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ןחנ ןופ ןיז יד ןוא 55 =

 סָאד ,םֶח ןּוא ;תֶפי ןוא ,םֶח ,םָש ןעוועג ןענייז ,הבת רעד
 ןענייז יירד עקיזָאדיד * .ןַעַנּכ ןופ רעטָאפ רעד זיא

 יד טיירפשעצ ךיז טָאה ייז ןופ ןוא ,ןחנ ןופ ןיז יד ןעְוועג

 .דרע עצנַאג

 טָאה ןּוא ןעמּונעג טָאה ןַאמרעקַא רעד חנ ןואי*

 ןופ ןעקנורטעג טָאה רע ןּוא = .ןטרָאגנײװ ַא טצנַאלּפעג

 טקעדענּפָא ךיז טָאה ןּוא רופיש ןרָאװעג זיא ןּוא ,ןײװ םעד
 ןעועג ןַעַנּכ ןופ רעטָאפ רעד םָח טָאה** .טלעצעג ןייז ןיא
 ענייז טלײצרעד טָאה ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןופ טײקטעקַאנ יד
 ַא ןעמונעג תֶפֶי ןוא םֵש ןּבָאה* .ןסיורד רעדירב ײװצ

 ,ןעלסקַא סנדייב ערעייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,לטנַאמ

 -עגּוצ ןּבָאה ןוא ,סכעלײװרעטניה ןעגנַאגעג ןענייז ייֵז ןוא

 ערעײז טימ ,רעטָאפ רעײז ןּופ טײקטעקַאנ יד טקעד |
 טײקטעקַאנ יד ןעזעג טינ ןּבָאה ייז ןוא ,רעטניהַא רעמינפ

 טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה חנ ןּוא** .רעטָאפ רעייו ןופ
 . ןוז רערעגנִיי ןייז סָאװ טקרעמעג טָאה ןּוא ,ןײװ ןייז ןּופ

 :טגָאועג טָאה רע ןּוא ** .ןָאטעג םיא טָאה =

 ,ןענּכ ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ '

 .רעדירב ענייז ייּב ןייז רע לָאז טכענק ןופ טכענק ַא

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא יי

 ;םֵש ןּופ טָאו רעד-הוהי זיא טביולענ /

 .לז יב טכענק ַא ןייו לָאז ןַעַנּכ ןוא

 | = = ,אזתֶפָי טָאג לָאז ןרעטיירברעד יו
 .;םֶש ןופ ןטלעצעג יד ןיא ןעור לָאז רע ןוא |

 .ייז ייב טכענק ַא ןייז לָאז ןַעַנּ ןּוא

 .רָאי קיצפופ ןּוא רָאי טרעדנוה יירד לוּבמ ןכָאנ טּבעלעג טָאה חנ ןּוא =

 = חנ ,תישארב

 ישש

 טי

 13 ,י-18 ,ט

 אּוָה םֶהְו תֶפָיְו םָחְו םש הָּבֵּתַהְִמ םיִאָצִיַה חלדינב ויה
 ;ץֶרָאָה-לָכ הָצפָנ .הֶּלֲאַמ ַָנייַנְּב הֶּלֵא הָׁשֹלְׁש : !ןַעָנְכ יִבֲא
 רכשו ןייהדמ תש :םֶרָּכ עטו המראה שיא חנ לח
 ויְבָא תורע תא ןענכ יִבָא םה אר ;הָלָהֶא ּךותְּב לת
 הָלְמְׂשַה--תֶא תֶפֶו םש קיו :ץּוחַּב יחֶאייׁשִל דו
 תוְרָע תא וסכיו תיִנֵרְחַא וכל םהינש םָכָׁש-ַע ומישו
 ץקיו :ּואְר אל םהיבָא תורעו תינרחא םֶהיִנפו םהיבא
 רמאנ טקה ָנְּב וָל הֶׂשָע-רְׁשֶא תא עדו ונַײמ ₪
 הָיהְ ךורְּב רֶמאַֹּ וואל הָיָה םידבע דב ןַעְָּכ רּורָא
 ןפשו תֶפָיְל טיִהֹלֶא פי מל דֶבָע ןַעַנְכ יהיו םש והלא
 לָּּבמַה רֶחַא חח :ומל דב ןַענָכ יהיו טׁשיילהָאְב
 עׁשֶּת ֹניִמִיילְּכ ולו :הָנָׁש םיִׁשִמֲהַו הש תואמ שֶלְש
 5 :תמּו הָנש םיִׁשִמֲחַו הָנָׁש תואמ
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 םיִנָּב םֶהָל ּודָלּוו תַפְו םה םש ַה ַהֹנייְַּב הללו הֶּפֵאְ
 שמו לָבְתִו ןויו ידמו גונמו מנ תי נב :ליִּבַּמַה רחא
 יב :המרגתו תַפיֵרְו ןֵנִּכְׁשַא רַמְ יִנְבּו ;םֶריִתְו

 םיוגה ַײא ּוהְרַפִנ הלא :םיִנָדהְו םיִּתִּ ׁשיִׁשְרַתְו הָׁשיִלֲא
 םָח נבו :םֶהיֹנְּב םתחפשמל ונשלל שיא םֶתֹצִרַאְּב
 ָּתְבַסְוהָליוֲחַו אָבְס שוכ יינְב :ןַעְנְכו טופו םִיָרְצִמּו ׁשּוּכ
 -תֶא לי שוכְו :ןדדו אָבְׁש הָמְעַר ינָבּו אָכְּתְכַסְו הָמְעַרָו
 דיִצְרְּבִג הָיָהְאוָה :ץֶרָאְב רֶבִ תויהל לחה אוה דרמנ
 :קרוהְי ינפל דיצ רג דֶרֶמִנְּכ דַמָאי (כילע הָוהְי ינפל
 ץראּב הנְלכו דכאו דאו לֶבְּב ֹּתְכַלְמַמ תישאר יָת
 יתֶאְו הָוְנינ"תֶא ןֶביו רושא אֵצְי אוהה ץֶרֶאָהְדִמ :רֶעְנש
 חלּכ ןיבו הוניג ןיִּב ןסרדתאו :חלכדתאו ריִע תבחר
 םיִמְנֲע-תֶאְו םידולדתא דלי םיִרָצִמּ :הֶלדְגַה ריִעָה אוק

 ליצבכ "טכ ,ט

 ןענייז ןחנ ןּופ געט עלַא ןּוא יי

 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ;רָאי קיצפּופ ןוא רָאי טרעדנוה ןיינ ןעװעג

 .לוּבמ ןכָאנ ןיז ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייו ײז ייב ןּוא ;תָפֵי ןּוא ,םָח ,םֵש :רעדניק סחנ ןּופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןוא' =

 ןופ ןיז יד ןּוא* .סְריּת ןוא ,ךֶשֶמ ןּוא ,לֵבּוּת ןּוא ,ןָָי ןוא ,יִדָמ ןּוא ,גֹונָמ ןוא ,רָמֹוג :ןעװעג ןענייז ןתפי ןּופ ןיז ידי 0 |

 עקיזָאדיד ןופ * .םינָדֹוד ןוא ,םיּתַּכ ,שישרַּת ןוא ,הָשילֶא :ןעוֶוְי ןופ ןיז יד ןוא* .הָמרַגֹוּת ןוא ,תפיר ןּוא ,זנּשַא :ןרָמֹו

 ערעייז טיול ,ןושל ןייז טיול רעכעלטיא ,רעדנעל ערעײז ו ןיא רעקלעפ יד ןּופ ןעלודניא יד טדײשעגױעדנַאנַאפ ךיז ןּבָאה

 .רעקלעפ ערעייז ןיא ,תוחפשמ

 ,הָליִוַמ ןּוא ,ָאבס :ןשוּכ ןּופ ןיז יד ןּוא * .ןֵעַנּכ ןוא ,טּופ ןוא , םִיַרצִמ ןּוא ,שּוּכ :ןעװעג ןענייז ןעמָח ןּופ ןיז יד ןּוא * =

 זיא רע .ןדורמנ ןרָאּבעג טָאה שופ ןּוא* .ןָדד ןוא ָאבש :ןהָמְעַר ןופ ןיז יד ןּוא .ָאכּתבַס ןּוא ,הָמְעַר ןוא ,הָּתבַס ןוא

 :טגָאזעג טרעוו םּורד ;טָאג רַאפ רעגעי רעקיטכַאמ ַא ןעװעג זיא רע" .דרע רעד ףיוא רעקיטכַאמ רעטשרע רעד ןעװעג

 ,דַּכַא ןּוא ,ךָרָא ןוא ,לבָּב ןעװעג זיא ךיירגיניק ןייז ןופ ּבײהנָא רעד ןּוא * .טָאג רַאפ רעגעי רעקיטכַאמ ַא ,דֹורמַנ יװ ױזַא

 ,ריִע-תֹובֹוחר ןּוא ,הָוניִנ טיובעג טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןייק ןעגנַאגעגסיורַא רע זיא דנַאל םענעי ןּופ י* .רֶענִש דנַאל ןיא ,הָנלַּכ ןּוא

 .ןוא ,םידּול ןרָאּבעג טָאה םִיַרצִמ ןוא * .טָאטש עסיורג יד זיא סָאד ,חַלָּכ ןשיװצ ןּוא הָונינ ןשיווצ ,ןֶסְר ןוא * ,חַלָּכ ןוא

 .תֶפָי-תֶפָי :ליּפשטרָאװ א



 פי מ תטארב | < 5-40
 ןּוא ,םיסורתפ ןוא + ,םיחּותפנ ןּוא ,םיבָהל ןּוא ,םימָנַע די םיִהְלְסַּכ-תֶאְו םיִסרְתַּפ"תֶאְו !םיִחְּתְפַנ-תֶאְו םיִבָהְלדתֶאְ
 ןעמוקעוסיורא ןעגיז םיתשלפ יד ןענַאװ ןּופ--םיחּולסַּכ ט ןַעַנְכּו ם ;םיִדתַָּּכ-תֶאְו .םיְִּׁשלָּפ םָׁשִמ ּואְצִי רֶׁשֲא
 ₪ יָרֹמֲאְה-תֶאְו יִסובְיַה-תֶאְו !תֶחיִתֶאְו ורכְב ןְריִצ-תֶא הל
 = = "תֶאְו :יִניִּסֲה-תֶאְו יִקְרעֶהתֶאְוִי יּוחַה-תֶאְו ּ:יִׁשְנְרִּגַה תֵאְו
 מ ןוא ,רוָכּב ןיז ודיצ ןרָאּבעג טָאה ןענפ ואי | -   תוחפשמ וצפְנ רַחַאְו יִתְמֲהַה"תֶאְו ירְמְצַה-תֶאְויִדְָרַאָה
 וא י ישר םעד ןוא ,ירֹומָא םעד ןוא ,יסובי םעד ןואיי " הָזעידוֲע הָרָרְנ הָכֲאְּב ןדיצמ יִנעַנְּכַה לובָנ יהיו :יִנענְּכַה
 כ הֶלֵא :עשלזדע םיבצו הָמְדַאְו הָרֹמֲעַו הָמְדְס הָכֵאְּב
 ם  :םֶהָיֹונְּב םָתֹצִרַאְּב םתנשלל םֶתְֹּפְׁשִמְל םֶחייֵנְב
 ןּבָאה;ךָאנרעד ןוא ;יתָּמַה םעד ןוא , יִרָמצ םעד ןּוא ,ידָורַא א: ;לֹודְּנַה תַפי יִחָא .ףֶבָעיינְּב-לּכ י יִבֲא אוהדמנ דלי םֵׁשְלּ
 רעד ןואי* .לַנָעְנּ םעד ןּופ תוחּפשמ יד טיירפשעצ .ךיו בכ םָרָא נבו :םראו דול דַשְכַּפְרַאְ רושאו םֶליֵט םש יִנְב

 | א | וג חַלָׁשְו חַלָׁש"תֶא דָלָי דָשְכפְרִאְו :שָמָו רֶתָנ לוחו ץוע
 הכ גלּפ דַחֶאָה םַש םיִנָב ינש דל רָבְלּו ;רָבֵע-תֶא דֶלָ
 | מ "תֶא רלָי ןטקינ :ןטקי ויָחָא םֵׁשְו ץְרֶאָה הָנלַפְנ וימי יִּ
 רעדניק יד ןענייז סָאד <  .ַעָשָל ויּב ,םִיֹובצ ןוא ,הָמדַא ןוא | מ םֶרֹודֲה-תֶאְו :הרידתאו תֶומְרַצָח-תֶא ֶלָׁש"תֶאְ דָרֹומְלַא
 ןוא ,תונושל ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול םָח ןופ | "כ דתֶאְו לֶאְמיִבְאתֶאְו לֶבּוע-תֶאְ ;הָלֶקִּד-תֶאְו לְזוא-תֶאְו
 טכ יִנּב .הֶּלֵא-לָּכ בֶבֹוידתֶאְו הליוחדתאו רפואדתַאְו :אָבְׁש
 ל !םֶדֶּמַה רק הֶרָפְס הָכָאְּב אָשִמִמ םֶבָשִמ יִהְיַו :ןֶטְקִי

 ..םירֹוּתפַּכ 3 ןוא

 םעד ןּוא ** ,יניס םעד ןוא ,יקרַע םעד ןּוא ,יִוֵח םעד

 טסײג ּוד לוו ,ןודיצ ןּופ ןעוועג זיא יִנֲעַנּכ םעד ןּופ קרַאמעג

 ,הָרֹומַע ןוא ,םודס ןייק טסייג וד יװ :הָוַע ויִּב ,רֶרְג ןייק

 .רעקלעפ ערעייז ןיא ,רעדנעל ערעײו

 ןופ רעדניק עלַא ןופ רעטָאפ םעד ,םַ יב ןוא יי | אל םָהיונְל םָתֹצִרַאְב םתְנטְלל םֶתֹחְּפְׁשִמְל םֶׁשייִנְב הֶּלֵא
 ןעעיז םיא ייב ךיוא ,ןתֶפ :ןופ רעדורב ןרעטלע םעד ,רֶבַ בל רְרְרְפִ הֶלָאַמּו םֶהָיֹונַּב .םֶתֹרְְֹתִל ְַנייֵנְּב .תֶחֶּפְׁשִמ הלא
 :ןעוועג ןענייז ןעמש ןופ ןיז יד * .רעדניק ןרָאװעג ןרָאּבעג אי | | וי : | 5 לוּבַּמה רַחַא ץֶרָאְּב םִיַּה
 ןוא ** - ..םֶרַא ןוא דּול ןּוא ,דָשכַּפרַא ןוא , רּושַא ןּוא ,םֶליִע = יש אָעָסֶנִּביִהְיַו :םיִדָחֶא םיִרָבְדּו תָחֶא הָפָׂש ץרָאָה לב יהיו
 א" 2 .שמ ןּוא , רֶתָג ןּוא ,לּוח ןּוא ,ץּוע :ןעמָרַא ןּופ ןיז יד . ּורמאיו :םָש ובשיו רֶעְנִׁש ץֶרָאְּב העקב ּואָצְמִיו םֶדָּקִמ

 0 הפרשל הפרשת םינכל הָנְּבִלְנ הָבָה ּוהָעְר-לֶא שיא
 | ויָמֹהַל םֶהָל הָיָה רָמחַהְו ןֶבאל הנֵבְּלַה םֶהְל יהו
 ;ןיז ײװצ ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןרֶבֵע ײּב ןוא" .ןרָבֵע  בִיַמּׁשַב וׁשאֹרְו םידנמּו ריִע ונְל"הנִבִג } הֶבָה ורָמאיו
 ענייז ןיא לײװ ןיֵגְלָּפ ןעוועג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד הָוהְי דרו ;ץֶרָאָהד לכ נפל ץופנ"פ םש ונל-השעע

 . ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ;דרע יד ןרָאװעג טלייטעצ ויא געט קמ כל 'ג קח טסנזאפ כ יקסמע טי שנאה יי
 ,ןעמָרֹודַה ןּוא ,ןחֵרָי ןוא ,ןתֶוָמֹרַצַח ןּוא ,ןפֶלֶש ןּוא ,ןדָדֹומלַא ןרָאּבעג טָאה ןָטקי ןּוא**  .ןֶטקָי ןעװעג זיא רעדורב ןייז

  ןרָאּבעג 'טָאה חַלָש ןּוא ,ןחלָש ןרָאּבעג טָאה דַׁשכַּפרַא
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 ןענייז עלַא יד .ןבֶבֹו ןּוא ,ןהָליוַח ןּוא ,ןריפוא ןּוא *  ,ןָאבש ןּוא ,ןלֵאָמיבַא ןוא ,ןלָבֹוע ןוא * ,ןהָלקד ןּוא ,ןלְזּוא ןּוא
 ןענייז סאד +: = .חרזמ ןּופ גרַאּב ןויּב ,רָּפס ןייק טסמוק ּוד יװ ,ָאשמ ןופ ןעוועג זיא טרָאניױװ רעייו ןוא" :ןיז סֶטקִי ןעווענ
 0/0 . .רעקלעפ ערעײז טיול ,רעדנעל ערעײז ןיא ,תונושל ערעייו טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול ןעמש ןופ ןיז יד

 | דו ןבָאה עקיָאדיד ןופ ןוא ;רעקלעפ ערעייז ןיא ,ןטרּוּבעג ערעײז טיול ןיז סחנ ןּופ תוחפשמ יד ןענייז סאד <
  ,לוּבמ ןכָאנ דרע רעד ףיוא רעקלעפ יד טרײשענרעדנַאנַאּפ |

 = יא ןעוצעג ןבָאה י יז ןַא ,ןעװעג זיא סע ; ןוא* ,רעטרעוו ענייא ןּוא ךַארּפש ןייא ןעוועג ויא דרע עצנַאג יד ןואי אי
 /רענײא .טגָאזעג ןּבָאה לז ןּוא* .טצעוַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה ןּוא ,רֶענִש דנַאל ןיא ןיולּפ ַא ןענופעג יז ןּבָאה | חרומ

 | םייל ןוא ,ןייטש רַאּפ ןעוועג יז ןיא לגיצ יד ןּוא .יירעגערּב ַא ןיא ןענערבסיוא ןוא לגיצ ןכַאמ רימָאל טמוק :ןרעדנַא םּוצ

 ןיא ץיפש ןייז טימ םערוט ַא ןוא | .טָאטש ַא ןעיוב ודנוא רימָאל טמּוק :טגָאזעג ןּבָאה ײז ןוא * .ענּפַאװ רַאפ ןעוועג ייז זיא
 טָאהי .דרע רעצנַאג רעד ןופ טכיזעג ןפיוא ןרעװ טײרּפשעצ טינ ןלָאז רימ ידּכ ,ןעמָאנ ַא ןכַאמ ודנוא רימָאל ןּוא ,למיה

 ..גנולייטעצ א



 25--6 ,אי | | חנ ,תשארב === } < 6

 :םֶרָאָה נב ב שא ֶדנַּמַה-תֶאְו ריִעָה--תֶא תֶאְרְל  ,םערוט םעד ןוא טָאטש יד ןעז ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאג |
 םלחה ה םֶלְכל | תחא הָּפְׂשְו דֶחֶא םע ָה הֶוְי מאו י טָאה טָאג ןוא"  .טיובעג ןּבָאה רעדניקנשטנעמ יד סָאװ
 רשע ומי רֶׁשֲא לָּכ םֶלֵמ רֶצָּבי-אְל .הֶּתַעְו תוָׂשֲעַל | יב זיא ךַארּפש ןייא ןוא ,קלָא ןייא ןענייז יז ,עז :טנָאעג

 שיא ועמשי אל + רֶׁשֲא םֶתְפש םש הֶלְבְנְ הָדרְנ הָּבַה 1
 | ץְרָאָה-לֶכ י ינָפילע םשמ םֶתֹא הָוהְי ץֶפַֹו :ּוהער תש ה ' רעייו ןופ ב"הָא ןַא טשרע זיא סָאד ןוא ,ןעמעלַא יו
 םְשייֵּב לֵבָּב | ּהָמְׁש אָרֵק ןמ-לע ;ריִעָה תבל ולדח ₪ "יז סָאװ ץלַא ןרעװ ןטימרַאּפ טינ יז ןּופ טעו דנּוצַא ןוא
 פילע הָוהְי ם םֶציִפֲה מו ץֶרָאָה-לִּב חַפְׂש הוה לֵלָב דעצ ןוא ,ןרעדינּפָארַא רימָאל טמּוק* .ןָאט וצ ןטכַארט

 - פו | ;ץֶרָאָה-לָּכ ןײטשרַאפ טי ןלָאז ײז זַא ,ךַארּפש רעייז ןטרָאד ןשימ
 דֶׁשְכַּפְרַא-תֶא דל הָנָׁש תֶאְמְִּב םש םש ללה הֶּלִא '  -עצ ײז טָאה טָאג ןוא* .ךַארּפש סנרעדנַא םעד רענייא

 דֶׂשְכַפרַא-תֶאֹודיִלוה רַחַא םט יהיו :לּוּבַּמַה רחאםי : 3 ב \
 ְש םִיַתָנֶׁש א ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ןטרָאד ןופ טיירפש

 דֵׁשְכַּפְרַאְו .ס !תֹונָבּו םיִנָּב דל הָנָׁש תואמ שמח = = 5 7" | |
 רֵׁשְכַּפְרַא יהיו ;חַלָׁש-תֶא דל הָנָׁש םישלשו ו שמח יח ע טָאה םּורדי .טָאטש יד ןעיוב טרעהעגפיוא ןּבָאה ייז ןוא

 הש תואמ עַּבְרַאְו םיִנָׁש שלש לתא והילוה ! ירחא עצ טָאגטָאה ןטרָאד לײװ ,לבָּב ןעמָאנ ריא ןפורעג ןעמ

 דל הָנָׁש םישלש יח הלשו :תונְבּו םיִנָּב דל רי ןטרָאד ןופ ןוא ,דרע רעצנַאג רעד ןופ ךַארפש יד אטשימ
 םִָׁש ׁשלָׁש רָבָעדתֶא ודילוה \ ירא הל ;רָבַעתֶא ט | רעצנַאג רעד .ןּופ טכיועג ןפיוא טײרּפשעצ טָאג יז טָאה

 יהוה ס ּ!תֹובּו םִִנָּב דלּוו הָנָׁש תִאְמ עבו א 5
 רבעי גְלָּפִדתֶא דל הָנָׁש .םיׁשֹלָׁשּו עַּבְרַא רֶבֵע =

 הָנָׁש תואמ עַּבְרַאְו הָנָׁש םישלש גלָּפתֶא ּודיִלוה + ירחא
 דלל הָנָׁש םישלש לפח ס ;תֹונְבּו םיִָּב דל חי טרעדנוה וצ :ןעמָש ןופ ןטרובעג יד ןענייז סָאד 2

 םיִנָׁש עשת ּועְרדתַא ודילוה ! יִרֲחַא גלֿפ-יחיו ;ועְר-תֶא שי .לובמ ןכָאנ רָאי ײװצ ,ןדַשכַּפרַא ןרָאֿבעג םָש טָאה רָאי
 | םכותש ועְר יִחַנ  ם | :תֹונְבּו םיִנָּב דל ו הָנָש םִיַתאָמּו > | ןרָאּבענ טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה םֵׂש ןּוא
 ודילוה ירֲחַא ּועְר יו :גְרשתֶא רו הגש םישלש\ו וכ 1 ןרָאבעג טָאה רע א ;רָאי טרעדנוה ףעפ .ןדָכפרַ

 ;תֹונְבּו םיִנָּב דל הָנָׁש םִיַתאָמּ םִיִנָׁש עַבׁש גּורְׂש-תֶא |
 ש 8 2 2 7 2 .ףעטכעט ןּוא
 גורש יחיו :רוחנדתא דל הָנָׁש םישלש גרש יקמ ס | | | 0 קטכעט ןוא

 .דרע

 :תֹנְבּו םִיַנָב דל הָנָׁש םִיַתאָמ  רוָהָנ-תֶא ולילה יִרֲחַא קיסיירד ןּוא ףניפ טּבעלעג טָאה דַׁשכַּפרַא .ןוא 5 >>

 תאמו הנ הָרְׂשֶע-עַׁשְּת חַרְתתַא ודילוה + יא רוח .  טרעדנוה ריפ ,ןחלש ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טבעל

 קב ץמק אי .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי יירד ןּוא רָאל

 | | - .טָאה ןוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה חַלָש ןוא * = =

 = ;רָאי ירד ןּוא רָאי טרעדנוה ריפ ,ןרָבֵע ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה חַלָש ןּוא יי .ןרָבֵע ןרָאּבעג

 | 0 | / .רעטכעט ןוא ןיז ןְרָאּבעג טָאה רע ןוא

 -כָאנ טבעלעג טָאה רֶבֵע ןּוא +י .לָּפ ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסלירד ןוא ריפ טּבעלעג טָאה רֶבַע ןוא =

 .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא ; ;רָאי קיסיירד ןּוא רָאי טרעדנוה ריפ ,ןֶלּפ ןרָאּבעג טָאה רע יװ םעד

 טָאה רע יוו םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ןְלֶּפ ןוא *  .ןוער ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה גֶלַּפ ןוא%

 ..רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי ןיינ ןוא רָאי טרעדנוה ייווצ ,ןּועְר ןרָאּבעג

 יװ םעדכָאנ טּבעלעג טָאה ּועְר ןּוא**  .ןגורש ןרָאּבעג טָאה ןוא ,רָאי קיסיירד ןּוא ײװצ טּבעלעג טָאה ּועְר ןּוא *י

 . .רעטכעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי ןּביז ןוא רָאי טרעדנוה ײװצ ,ןגורש ןרָאּבעג טָאה רע

 טָאה רע יוו םעדכָאנ טבעלעג | טָאה גּורׂש ןּוא <  .ןרּוחְנ ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיסיירד טּבעלעג טָאה גורש ןּוא == |

 - .רעטכעט ןוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןּוא ;רָאי טרעדנוה ייווצ ,ןרֹוחָנ ןרָאּבעג

 יו םעדבָאנ טּבעלעג טָאה רּוחְנ ןוא < * ,ןחֵרָּת ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןיינ טבעלעג טָאה רֹוחָנ ןוא*

 | .רעטבעט ןּוא ןיז ןרָאּבעג טָאה רע ןוא ;רָאי ןצניינ ןוא רָאי טרעדנוה ,ןחַרָּת ןרָאּבעג טָאה רע |

 .לֵלָּב א



 ה .ךל ךל ג ,תישארּב יי 0/0 0 ,בי-26 ,אי

 וכ ָנָׁש םִעְבִׁש .חַרָתייִחְיַו ₪ תנו םיִנָב דל הָנָש
 כ חרת תדלות הלאו :ןֶרָהדתֶאְו רָֹחְנ-תֶא םֶהְבַאדתֶא בלוי
 דילוה ןֶרהו ןֶהָה"ִתֶאְו רֹחנתֶא םֶרֶבַא-תֶא דילוה חַרָּת
 חכ ותְדַלומ ץֶרָאְּב ויָבָא חָת ינפ"לע ןֶרָה תֶמּת = :טול"תא
 יפמ "תשא םש םיִׁשָנ םֶהָל רוחו רבא חל : !םיִּדְׂשַּכ רּואְּ
 הָכְלִמייִבֲא ןֶרָה-תַּב הָּכְלִמ י בֹוחְנ-תֶׁשֲא םֵׁשְו ִרְׂש םֶרְּבִא
 . חַרְּת קיו :דָלְו הל ןיא הרקע ירש יִהְּתַו :הָּכְסִי יִבֲאַו
 ותל יִרְש תַאְו ֹונְבְרִּ הרב טולדתֶאְו נב םֶרָבַא-תֶא -
 .הצרא תֶכָלָל םידׂשַּכ אמ םֶתִא ואו ָנְּב םֶרְבִא תֶשֶא
 בל שמח חַרָתייֵמְי ּווְהִיַו :םש ובשי ןרח"דע ואביו ןעָנְּ
 בה גב הרֶת תֶמָ הָנש םִיָתאָמּו םִגָׁש

 .טָאה ןוא ,רָאי קיצעּביז; טּבעלעג טָאה חַרֶּמ ןּוא *
 ..ןענְרָה ןּוא ,ןרֹוחָנ ,ןעמרבַא ןרָאּבעג

 \' טָאה חַרָת :ןחֵרָּת ןופ ןטרובעג יד ןענייז סָאד ןּוא *י
 ןרָאּבעג טָאה ןֶרָה ה ןּוא ;ןענֶרָה ןוא ,ןרֹוחָנ ,ןעמרבַא ןרָאּבעג
 ןייז ןופ ןבעל םייּב ןּברָאטשעג זיא ןֶרָה ןּוא * .ןטֹול
 .םידׂשַּכ"רּוא ןיא ,טרובעג ןייו ןּופ דנַאל ןיא ,ןחַרָּת רעטָאפ

 רעד ;רעּבײװ ןעמונעג ךיז ןֹּבָאה רֹוחָנ ןוא םרבַא ןוא* =
 ןעמָאנ רעד ןוא ,יִרָש ןעװעג זיא בייוו סמרבַא ןּופ ןעמָאנ
 ,ןֶרָּה ןופ רעטכָאט יד ,הָּכלִמ ןעװענ זיא בייוו סרֹוחָנ ןופ
 .ןֵהָּכסִי ןופ רעטָאפ םעד ןוא ןהָּכלִמ ןופ רֶעטָאפ םעד
 .רעדניק ןייק טמהעג טינ טָאה יז ,הרקע ןַא ןעוועג זיא יִרָש ןוא"

 ךייז ןוא ,ןעמרבַא ןוז ןייז ןעמונעג טָאה חרת ןוא *י
 - לז טימ ןעגנַאגעגסױרַא :ןענייז .ייז ןוא ,ןעמרבַא ןּוז ןייז ןופ בייוו יד ,יִרָש רונש ןח ןוא ,ןענְרָה ןופ ו רעד טול לקיציא
 - = :טצעוַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה ןוא ,ןֶרֶח זיּב ןעמוקעג ןענייז יז ןוא .ןֵעַנּכ דנַאל ןייק ןיג וצ ;םידׂשַּכירּוא ןּופ

 .ןרמ ןיא ןברָאטשעו זיא חַרֶּת ןוא .רָאי ףניפ ןּוא .רָאי טרעדנוה ײװצ ןעוועג ןענייו ןחרפ ו ןופ געט יד ןוא *

 .א תיּמִמּו ותרלממ צר ליל םלכָ-לָאֹד הוה ירא
 ג לכְרְבִאְו לוד יינל ךְשֶעַאְו :ָךָארא רֶׁשֲא ץְרַאָה-לֶא ךיִבָא
 יג ףללקמו ּךיֶלְרָבְמ הָכְרְבֲאְו !הָכָרְּב הָיְהְו ּךְמְׁש הָלָדנֲאַו
 ד רֶׁשֲאַּכ םֶרְבַא ךליו :הָמָדֲאָה תֹחְּפְׁשִמ לָפד ב וכְרְבִנְורֶמִא
 םינָׁש שָמָחהּב םֶרְבַאְ טול וַתֶא ךלו הוי ֹולַא רב
 - "ה ותשא יִרָשתֶא םֶרְבַא חלו :ןֶרְחמ ֹוְתאֵצְּב הָנָׁש םיִעְבִׁשְ
 -תֶאְו ושְכְר רֶׁשֲא .טשּוכְר-לֶּכיִתאְו ויחָא-ןֶּב טול תֶאְו
 ּואְבָיַוןַעַנְּכ הָצְרַא םכלל ּואציו ןֵרָחב יִׂשְעירְׁשֶא שפנה
 "יודע םֶכָׁש םוקמ רע ץֶרֶאָּב םֶרְבַא רבעמ :ןפְנְמ הָצְרֶא

 ז םֶָרְבַא-לֶא הָוהְי אָדיו :ץֶרָאְּב וָא ינְעַנְּכהְו הָרֹומ ןולא
 הוהיל הפְומ םש בו תאוה ץרָאָהתֶא ןְּתֶא ר לערול רָמאו
 ההתשה לֵא-תיִבְל םֶדָּקִמ הָרָלָה םֶׁשִמ קתעמ .:וילא הארה

 .הוהיל במ םשדכיו םֶדָקִמ יִעָהְו םימ לָא-תיִּב הֶלָחֶא |
 הפ והבנה סה ולח = עשו :הוהי םֶעְּ ארקה

 . קוב ץמק 'ה צי היזמ ן יב וייה ."עגנָא ךיז ןּבָאה יז סָאװ תושפנ יד ןּוא ,ןּבילקעגנָא ןּבָאה יז = |

 קעװַא ריד יג :ןעמרבַא וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןואי בי
 ןייד ןּופ ןּוא ;םַאטשּפָא ןייד ןּופ ןּוא , דנַאל ןייד ןּופ

 .ןזײװ ריד לעװ ךיא סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,זיוה .סרעטָאפ
 .ךיא-ןּוא ,קלָאפ סיורג ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןואי
 ןייז טסעװ ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןסיירג ןוא ,ןשטנעּב ךיד לעוו
 ןשטנעּב סָאװ יד ןשטנעּב לעװ ךיא ןוא*  .גנושטנעב ַא
 | :ןטלישרַאּפ ךיא לעװ ךיד טכּולּפ סָאװ םעד .ןּוא ,ךיד
 רעד ןופ תוחפשמ  עלַא ןטטנעב ךז ךלעד ריד טימ ןּוא
 | ..דרע

 םיא וצ טָאה טָאג יװ ױזַא ַא ןעגנַאנעג ויא םרבַא ןוא +
 םרבָא ןּוא .םיא טימ ןעננַאגעגטימ זיא טול ןּוא ;טדערעג
 -סױרַא ןייז יב רָאי קיצעּביז ןּוא ףניפ ןּופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא

 ןיִרָׂש בײװ ןייז ןעמונעג טָאה םֹרבַא ןּוא* .ןֶרָח ןופ ןייג |
 סָאװ געמרַאֿפ ןצנַאג רעייז ןּוא ,ןטול ןּוז סרעדורב ןייז ןּוא

 ןייק ןייג ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז ןּוא ,ןֶרָח ןיא טפַאש
 ןופ טרָא םעד ויּב דנַאל ןכרוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא םרבַא ןואי .ןַעַנּכ \ דנַאל ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז ןּוא ;ןַעַנּכ דנַאל
 .דנַאל ןיא ןעווענ לָאמסנעד ויא ינֲעַנֹּכ רעד ןוא .הָרֹומ םיוּבנכייא םעד ויּב ,םָכׁש
 ןוא ,דנַאל עקיָאדסָאד ןבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ :טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעמרבַא ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה הוהי ןּואי == =
 / .םיא ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה סָאװ הוהי וצ חּבומ ַא טיובעג ןטרָאד טָאה רע
 ןייז טלעטשעגפיוא טָאה רע ןוא ;לָא-תיִּב ןופ חרזמ ןיא ,גרַאּב םּוצ ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רע ןוא* "= =
 ּוצ : ןפורעג טָאה ו ןוא ,הוהי ּוצ חּבומ ַא טיובעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;חרזמ ןופ י יַע ןוא ,ברעמ ןּופ לָא-תיֵּב טימ טלעשעג
 = = .הוהי ןעמָאנ םעד

 = ..םֹורָד וצ רעטײװ ,ץלַ קידנעיצ ,ןעוצענ טָאה םרבַא ןוא*
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 טָאה םרבַא ןוא ,דנַאל ןיא רעגנוה ַא ןרָאווענ זיא *

 .םורָאװ ,ןטלַאהוצפיוא ןטרָאד ךיז ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג

 זיא סע ןּואי* .דנַאל ןיא רעווש ןעוועג זיא רעגנוה רעד

 רע טָאה יױװַא ,םִיַרצִמ ּוצ טנָאנ ןעמּוקעג זיא רע יװ ,ןעװעג

 סײװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :ןיִרָׂש ּבײװ ןייז ּוצ טגָאזעג

 יד יװ ,זיא י*  .ןעזסיוא םענייש ַא ןופ יורפ ַא טסיב ּוד ןַא

 ןייז זיא סָאד :ןגָאז ייז ןלעװ ױזַא ,ןעז ךיד ןלעװ םירצמ

 ןוָאל ײז ןלעװ ךיד ןּוא ,ןענרה ךימ ןלעװ יז ןוא ;ּבײװ

 ,רעטסעווש ַא עניימ טסיּב ּוד ,ךיד טעּב ךיא ,גָאז* .ןּבעל

 לָאז שפנ ןיימ ןּוא ,ןגעווטענייד ןופ ןייז טז לָאז רימ ידפ

 .ריד ּבילּוצ ןּבעל ןביילב

 ןייק ןעמּוקעג זיא םרבַא יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא:+ =

 = יא יז זַא ,יורפ יד ןעזעג םירצמ יד ןּבָאה ױזַא ,םירצמ

 ,ןעזעג יז ןּבָאה ןהערַּפ ןּופ ןרַאה יד ןּוא י* .ןייש רעייו |

 "וצ זיא יורפ יד ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ טּבױלרַאפ יז ןּבָאה ןּוא

 .זיוה סהערַּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 .ןעלמעק ןּוא ,סנילעזייא

 טניזעגזיוה ןייז ןּוא ןהערַּפ טגָאלּפעג טָאג טָאה יי |

 ןוא* .ּבײװ סמרבַא ,יִרָש ןועוו ןּופ ןגָאלּפ עסיורג טימ

 :טגָאזעג םיא .ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמרבַא ןפּורעג טָאה הערַּפ

 טינ רימ ּוטסָאה סָאװרַאֿפ ?רימ ּוצ ןָאטעג ָאד ּוטסָאה סָאװ

 :טגָאזעג וטסָאה יַאמלַא * ?ּבײװ ןייד זיא יז זַא טגָאזעג

 רַאפ ןעמונעג יז ּבָאה ךיא ןּוא | "רעטסעווש ַא עניימ זיא יז,

 .ייג ןוא םענ ,ּבײװ ןייד זיא טָא ,דנּוצַא ןּוא ?בייוו ַא

 | טָאה ןעמרבַא ןּוא יי

 .,ףָאש ןגירקעג טָאה רע ןּוא ;ןגעװטעריא ןּופ טקיטינַאּב רע

 וא ,ןטסניד ןּוא ,טכענק ןוא ,ןעלוייא ןוא ,רעדניר ןּוא

 9 ,גי-10 ,בי

 דב םָׁש רוגְל הָמָיַרְצִמ סֶרְבִא דרג ץֶרָאְּב בַעְר יהו י

 מאיו המיִרצמ אובל ביִרְקִה רָשָאְּכ יהו :ץֶרָאָּב בערה א

 וְּתִא הָאְרַמ-תַפְי הָׁשֲא יִּכ ְִַ אָניּגה וּפְׁשִא יִדְׂשילֶא

 ונְרָהְו תאָז וָּתְׁשִא ּורְמֶאְו םירצפה .ְּךֶתֹא ּואְרִיייִּכ היה בי

 ליבי | ןַעַמְל תֶא יִתְחַא אְניירְמַא וחי ְךְתֹאְו יִתֹא +

 הָמָיָרְצִמ םֶרְבִא אֹוָבִּכ יהו לב יִשְפַנ התַיִחְו ךרובעב יש
 וארו  רָאְמ אוק הָּפְי-ייִּכ הֶׁשֶאָה-תֶא םירצמה ואְרִנ וט

 הֶשאָה חֶקּת הָעְרַּפ-לֶא התא וללהיו הערפ יִרָש ּהָתֹא

 רֶקְכוְךאְצ ולחיהוו הְרּובֲעַּמ םיִמיִה םֶרֶכַאְלּו : ;הָעְרַּפ תיִב וט
 \ הוה עֶר :םילמעו תֶנתַאְו תחְפְשּו םיִדְבָעַו םיִרֹמַחַו וי

 תֶׁשֶא ירש רָבָּד-לַע ותיִבתֶאְ םיִלדג םיִעָנְנ הֶָעְרַּפ-תֶא

 יִק תיִׂשָע תאוזהמ רֶמאַֹו םֶרְבַאָל הֹעְרַפ אָרְקִיַו :םֶרְבִא חי

 יִתָחֶא ָּתְרַמָא הָמְל או ְּךְֶּׁשִא יִּכ יל ָּתְדַנִה-אְל המ טי

 :ךלו חק ָּךְְּׁשִא הנה הֶּתֹעְו השאל יל ּהָתֹא חַקַאְו אוה

 -תֶאו תשא ותא וחְלשיַו םיִׁשֲָא הָעְרַּפ יָ וצו כ

 .;יל"רָׁשֲאילְּכ
/ 

 מע טול וִלירֶשָאלֶכְו וְשאְו אה םיִרְָּמִמ םרבָא ליו

 לו :בֶהּזבּו ףָסְּכַּבהָנקִַּּב דָאמ רֵבְּכ םֶרְּבִאְו הבננה

 בָׁש הָיִהירְׁשֶא םולָּמַהידע לאדתיבדדעו במ יְִּפמָל

 חְִֵַּה םוקְמ-לֶא :יִצְה ןיבו לֵא-תיּב ןיִּב הלב הלָהֶא ד
 ;הָוהְי םֵׁשְּב םֶרֶּבַא םֵׁש אָרְקִיַו הנשאָרְּב םש הֶׂשֶעירְׁשֲא
 :םיִָהֶאְו רֵקְבּודאְצ הָיָה םֶרְבאדִתֶא ךלהה טולל-םנו

 בר טְׁשּוכר הָיְהייֵב וְָּחַי תבָשל ץְראָה םָתֹא אָׂשְניאַלְו ו

 .םֶרְבַאדהְנְקמ יער ןיּב ביִלייִהְיַו ודה תֶבָׁשְ ילְבִי אלו ו
 :ץֶרֶאְּב בשי א יֹורְּפַהְו יִֵַנְּכַהְ טל-הָנְִמ יער ב

 ןיבו ףניבויניּב הֶביִרְמיֵהְת אָנילַא טול- לֶא םֶרְבַא רָמא ח

 ראל אֵלָה :ּונְחְנֲא םיִחַא םיִׁשָנֲאיִכ ףיער ןיבו יער ײ

= 
% 

 ץלָא ןוא ,ּבײװ ןייו ןּוא ,םיא טײלַאּבסױרַא ןּבָאה ײז ןוא ,ןשטנעמ םיא ןגעוו ןלױפַאּב טָאה הערפ ןּוא **

 .טַאהעג טָאה רע סָאװ

 ,םיא טימ טול ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ּבַײװ ןייז ןוא רע ,םירצמ ןּופ ןעגנַאזעגֿפױרַא זיא םרָבַא ןואי ני

 ןעננַאגעג זיא רע ןוא* .דלָאג ןיא ןוא ,רעּבליז ןיא ,יפ ןיא ךייר רעײז ןעוועג זיא םרבַא ןּוא* .םורָד ןייק |

 ןשיווצ ,ּבײהנָא ןיא ןעוועג ןטרָאד זיא טלעצעג ןייז סָאװ טרָא םעד וי ,לֶא"תיִּב זיּב ןּוא םורָד ןּופ ,ןעגנואיצ ענייו ףיוא

 טָאה םרבַא סָאװ ןוא ;טשרעוצ טכַאמעג ןטרָאד טָאה רע סָאװ חּבומ םעד ןּופ טרָא םעד ּוצ + ,יִע ןשיווצ ןּוא לָאזתיִּב

 | - .הוהי ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּורעג ןטרָאד

 ןּוא* .ןטלעצעג ןוא רעדניר ןוא ףָאש ןעװעג ןענייז ,ןעמרבַא טימ ןעגנַאגעג ויא סָאװ ,ןטֹול ייב ךיוא ןּוא *

 ןּבָאה יו ןּוא ,סיורג ןעװעג זיא געמרַאפ רעייז לײװ ;דנַאנַאּב ןעניֹוװ ּוצ ,ןגָארט טנעקעג טינ יז טָאה דנַאל סָאד

 ןשיװצ ןוא יפ סמרבַא ןופ רעכּוטסַאּפ יד ןשיװצ יירעגירק ַא ןעװעג זיא סע ןּוא' .דנַאנַאּב ןעניֹוװ טנעקענ טינ

 םרבַא טֶאהי .דנַאל ןיא ןסעזעג לָאמסנעד ןענייז יזרפ רעד ןּוא ינֲעַנּכ רעד ןוא .יפ סטול ןּופ רעכּוטסַאּפ יד |

 - רעכּוטסַאּפ עניימ ןשיווצ ןּוא ,ריד ןשיװצ ןוא רימ ןשיווצ גירק ןייק ןייז טינ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :ןטול ּוצ טנָאזעג

 ;ריד רַאפ ךָאד טגיל דנַאל עצנַאג סָאד' .ןשטנעמ ענעגייא ןענייז רימ םורָאװ ;רעכוטסַאּפ ענייד ןשיווצ ןּוא
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 ףיוא רעדעװטנע ,ךיד טעּב .ךיא ,רימ ןופ ּפָא ךיז דיש = ןיִמִיה-םִאְו הָנִמיַאְו לאמשהדסא למ אָנ ררפה ייפ
 ףוא רעדָא ,סטכער ןעמענ ךיז לעװ ךיא ןוא ,סקניל י ןֵּדריֵה רֵּכְּכ-לָּכ-תֶא ארינויניעתֶא טיל"אָשיַ :הָליֵאְמְׂשַאְו \

 | יל " המָעְדתֶאְו םֹדְפ-תֶא הָוהְי תחש \ ינפל הֶקָׁשַמ הֶּלִכ יִּכ
 | .סקעל ןעמענ ךיז לעוו ךיא ןוא ,סטכער א תא שול ולְרַחְבִמ :רַעְצ הָכֲאְ םִיַרְצִמ זר הָוהִיְַנְּכ | י י

 ןעועג טָאה ןוא ,ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טול טָאה * ;ויִחָא לעמ שיא ודרפיו םֶדֶקמ טול עס ןדרוה רֵּכַּכילְּכ
 + הוהיו :דאמ הוהיל םיִאָטחְו םיִעָר םדס יִׁשְנַאְ ;םֶדְסֹֹדֲע -טרעסעװַאּב ןצנָאג ןיא ויא יז זַא ,ןדרי ןופ טננעג עצנַאג יד | :* לָהָאּו כב ִרּעְב בש של ןְנְכְלְרֶאְּב בש ֶרָבִא
 = -  וְניִצ אָנ אָש ומעמ טּולידְרפַה ירחא םֶרבַא-לֶא רֶמָא
 קוב אל סָאד לוו ױזַא ,טָאג ןופ ןטרָאג רעד יװ יוזַא--הָרֹומַע הָמדָקְו הָּבְגִנְו הָנְפָצ םש הָּתַאירְׁשֲא םוקְמַהְרִמ + הֶארְו

 -סיוא טָאה טול ןוא = ,רַעְוצ ןייק טסמּוק וד ןיּב ,םירצמ "= הָנְתֶא א האר הֶּתַא-רֶׁשֲא ראד לע יִּכ :הָמָי

 טָאה טול ןוא ;ןדרַי ןּופ טננעג עצנַאג יד ךיז רַאפ ןּבילקעג

 טדײשעגּפָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,חרומ ןייק ןגיוצעגקעװַא

 דנַאל ןיא טצעַאּב ךיז טָאה םרבַא * .ןרעדנַא ןופ רענײא זי ןח רֶׁשֲא אְָמִמ יב בש אבו םנְא לה

 ןוא םודס טרעטשעצ טָאה טָאג רעדייא ןעוועג זיא סָאד

 רעד ןופ טעטש יד ןיא טצעוַאּב ךיז טָאה טול ןּוא ,ןַעַנּכ | 5 :הָוהיְל ַרָּבְִמ שד
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 | ןטלעצעג טָאהע ו / 1 - בר דלא ְךֶלֶמ ירא .רענשדדדלמ לפרמא ומי ור * .םודס זיב ןטלעצעג טַאהעג טָאה רע ןּוא ;טנגעג 1ךדרינ
 רעײז ךעװעג ךעגיי | םודס ןופ .ןשטנעמ יד ןּוא יי ב המחלמ ּושָע :םיוג ךלמ לֶעְרִתְו םַליִע ְךלֶמ מלר
 \ | | .טָאג וצ קידניז ןּוא טבעלש = ] בָאְנִׁש הָרֹמַע ר עֵׁשְרִּב-תֶאָו םֹדָמ דפי עַרָּב-תֶא

 יוו ו םעדכָאנ ןעמרבַא ּוצ טנָאועג טָאה טָאג ןּוא + |

 ףיוא טשרָאקַא ּבײה :םיא ןופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה טול = הו הטפה מעל רק תא רָע הָָׁש "רשע
 | .ןופצ ןייק ,טסיב ּוד ּוװ טרָא םעד ןּופ קוק ןּוא ,ןגיוא ענייד ה םיכלמהו רֶמְֹלְרְדִכ אָב הָָׁש הרשע עבְראבו :ודרמ
 | | 2 | םֶרְרָהְּב ירא ;םִיַתָיְרִק הָׁשְּב םימיִאָה תֶאְו םֶהְּ םורָאוו * ;ברעמ ןייק ןוא חרומ ןייק ןוא םורָד ןייק ןוא | םיִחּזַה-תֶאְו םינרק תֹרְְּׁשְַּב םיִאּפְרְדתֶא וכו ותֶא רֶׁשֲא
 ריד ּוצ ןּבעג ךיא לעװ ,טסעו ּוד סָאװ דנַאל עצנַאג סָאד .ּואֹבֵַו ובשיו ;רּבְדִּמַה-לַע רֶׁשֲא ןֶראָּפ ליא דַע ריעש
 ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא* .קיּבײא ףיוא ןעמָאז ןייד וצ ןּוא םַנו יקלִמִצה ה הָדָׂשילְּכ-תֶא וכיו שה אוה טָּפְׁשִמ .ןי-לָא

 רעצימע ביוא זַא ,דרע רעד ןּופ ביוטש יװ ױזַא ןעמָאז ןייד

 ךיוא טעוו ,דרע רעד ןופ ביוטש םעד ןלייצ ןענעק טעװ
 סע ךיא לעװ ריד ּוצ םורָאװ ,טיירּב רַאפ ןוא גנעל רַאפ דנַאל ןכרוד ייג 1 ,ףיוא ייטש * .ןרעװ טלײצעג ןעמָאז ןייד
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 יק םינצ "ב הי מח 'תי ,ע

 רעמײבנכײא י יד ייב טצעזַאּב די טָאה ןּוא ןעמּוקעג ויא רע ןוא ,טלעצעג ןייו ןגָארטענרעּביא טָאה םרבַא ןוא י*
 הי .הוהי ּוצ חבזמ ַא טיובענ ןטרָאד טָאה רע ןּוא ;ןֹורבֶח ןיא סָאװ ,אֵרמַמ ןו

 ,רָסָלֶא- ןּופ ךלמ םעד ךֹירַא ,רֶענֶש ןופ ךלמ םעד לָפְרִמַא ןופ געט יד יא ןעװעג זיא סע ןּואי * די
 םעד עַרֶּב טימ המחלמ ַא טכַאמעג יז ןּבָאה* ,םִיֹוג ןופ ךלמ םעד לֶעדִּת ןּוא ,םֶליֵע ןופ ךלמ םעד רֶמֹועלרָדּכ = -
 ןוא ,םִיֹובצ ןּופ ךלמ םעד רֶבֵאֹמָש ןוא ,הָמדַא ןופ ךלמ םעד בָאנֶׁש ,הָרֹוּמַע ןופ ךלמ םעד עַׁשרִּב טימ ןּוא , ,םֹודס ןּופ ךלמ
 ףלעװצ * .חַלָמַה-םַי רעד זיא סָאד ,םידָׂש לָאט ןיא טרבחעגפיונוצ ךיז ןּבָאה עלַא יד * .רַעֹוצ זיא טָאד ,עַלָּב ןופ ךלמ םעד
 "עג זיא רָאי ןטנצרעפ ןפיוא ןוא* .טקינעּפשרעדיװ ייז ןּבָאה רָאי ןטנציירד ןפיוא ןוא ,ןרָמֹועלרָדּכ טנידעג ייז ןּבָאה רָאי
 ,םֶה ןיא םיזוז יד ןוא ,םינרק-תורתשע ןיא םיאָּפר יד ןגָאלשעג ןּבָאה ייו ןוא ,םיא טימ סָאװ םיכלמ יד ןוא רֶמֹועלרָדּכ ןעמוק
 ךיז ןּבָאה יז ןואי - .רּבדמ םייּב סָאװ ןְרָאּפ-ליִא זיּב ,ריִעֵׂש גרַאּב רעייז ףיוא םירֹוח יד ןּוא * ,םִיַתָירְק-הֵוָׂש ןיא טימיָא יד ןוא

 ךיוא ןוא .קלְס ןופ רלעפ ע עצנַאג סָאד ןןָאלשעג ןּבָאה ןוא , טרק ו ןיא סָאד ,טָּפׁשִמְךיִע ןייק ןעמוקעג ןענייו ןּוא ,טרעקעגמּוא =
= += = 
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 מו םדפ"דלמ אביו :רֶמָּת ןצְצְְּב בָשיַה יֵרֹמֲאָה-תֶא ח ויא' .רֶמָּתְדֹוצְצַח ןיא ןסעועג זיא סָאװ ירומָא םעד

 רעצהאוה עלב למ םייבָצ ְךֵלָמּו ; הָמדַא ךֶלֵמ הרמע ןופ ךלמ רעד ןוא ,םֹודס ןופ ךלמ רעד ןעגנַאנעגסױרַא

 רָמֹעְלְרָרְּכ תֶא :םידשה קמעְּב הָמָחְלִמ םָתַא ּוָכְרעַה ט ןופ ךלמ רעד ןוא ,הָמדַא ןופ ךלמ רעד ןוא ,הָרֹומַ
 יראו רֶעְנש למ פרמה םיוג ךלמ לֶעְדִתְו םליע ְךֶלֶמ |

 םילשה קֶמָעו !הָׁשִמֲחַה-תֶא םיִכָלְמ הָעְּכַרַא דֶמֶּלֶא ךלמ י
 הָּמָׁשיֹלְּפִַו הָרֹמֲעַו .םֶלַָלמ ושני מח תֹרֲאָּב תֶרֲאַּב -

 הָרֹמְִו םֶרֶמ ׁשֶכְרילּכיתֶא וחקוו :ּוטָנ הָרָה םיִרְָׁשִּנַהְו א ךלמ םעד ָעדִּת ןוא ,םֶליֵצ ןופ ךלמ םעד רֶמֹועלרְדּ
 יהא ושְכְרדתֶאְ טול-תֶא וז וחקיו :וכליו םֶלְכָא-לָּכיתֶאְו בי = םעד ךֹוירַא ןוא ,רֶענש ןּופ ךלמ ! םעד לָפְרמַא ןּוא ,םִיֹוג ןּופ

 דו טיִלָּפַה } אביו +םֶדסִּב בש אּוהְו וכלה םֶרְבַא ני ןוא יי .ףניפ יד ןגעקַא םיכלמ ריפ יד ;רֶסֶלָא ןּופ ךלמ

 יָחֲא ירמַאה אֵרְמִמ יִנלֶאְּב ןכש אוחְו ירבעה םרבאל טימ רעבירג ףיוא רעּבירג ןעװעג זיא םידָׂש לָאט רעד
 םֶרְבַא עמשיו !םֶרָכא-תיִרְב יִלֲעַּב םֶהְ רע יָחֲאְו לֹּכׁשֶא רי

 לֶׂשָצ הָנמְׁש ותיב יִריִל וילנא קר ויחֶא הָּבְשנ ִ
 אּוה הָליֵל ! םֶהיֵלֲע קלחמ ?ןדידע ףדרנ תואמ שְלְשו

 ײז ןוא ,רַעֹוצ זיא סָאד ,עַלֶּב ןופ ךלמ רעד ןוא ,םִיֹובצ

 טימ י-םידִׂש לָאט ןיא יז טימ המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה

 -טנַא ןענייז הָרֹומַע ןוא םֹודס ןופ םיכלמ יד יו ןּוא ,םייל

 -רעּביא יד ןּוא ;ןלַאפעגנײרַא ןיהַא יז ןענייז ױזַא ,ןפָאל

 קָׂשָמְַל לאַמְשִמ רֶשֲא הָבֹוח-דַע םֶפָּדְרִיו כו ויָדְבַעַו +  ןבָאה ענעי ןוא *  .גרַאּב םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ענעבילבענ

 ביִׁשָה ֹוׁשְכרּו ויָחָא שלחת | םֵנו ׁשֶכְרָה-לֶּכ תֶא בש =  ןוא ,הָרֹומַע ןוא םודס ןופ געמרַאפ ןצנַאג םעד ןעמונעגּוצ

 ֹותאָרְקִל םֹדסיְִלְמ אֵציו !םִעָהיִתֶאְו םיִׁשנַה-תֶא םִנְו " .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןוא ,סרעײז גרַאװנטע עצנַאג סָאד

 רֶׁשֲא םיכלמה"תאו לרעה תֹּכַהְמ ובוש ירחא סמרבַא ןּופ ןוז םעד ,טֹול ןעמונעגוצ ןּבָאה יז ןוא יי

 9 2 וו ענק ו דש טלה = למ לא החי סאו ראה רע

 ְךּורְבּו :ץְרֶאְו ִיַמָׁש הק א לאל םֶרבַא ְּורְּב מאיו כ ,רענענורטנַא ןא עז מיקעג זיא * ןעגנַאנעגקעװַא ןענייז ןּוא
 :לֶפִמ רשעמ ילד דב דירצ ןעמ-רׁשֲא ןוילע לא ג טָאה רע ןוא ;ירבע םעד םרבָא טגָאזעגנָא טָאה ןוא

 | :ךלדדקו שכרה שלא םֶדְסיִּדְלְמ רֶמאַֹּו פח םעד ,ירֹומָא םעד אֵרֹמַמ ןופ רעמײּבנכײא יד יב טניֹוװ <

 לא הָוהילא ידי יתמרַה םֶרֶמ ךלְמְ"לֶא םֶרְבַא רמי בכ = אז ןּוא ;ןרַנָע ןופ רעדּורב םעד ןּוא ,ןלֹוּכשֶא ןופ רעדורב

 דםִאְו לַנִדרְׂש י דעו טוחמדמא :ץֶרָאְו םִיַמָׁש הנק וילָע נכ םרבַא יװ ןוא * .ןעמרבַא ןּופ טיילסדנּוב ןעוועג ןענייז

 :םֶרֶבַא-תֶא ּתְַׁשְעָה נא רמאת אלו דֶלירְׁשַא-לֶּכִ חה ,ןרָאװעג ןעננַאפענ זיא רענעגײא ןייז זַא טרעהענ טאה

 ִכָלֲה רֶׁשֲא םיִָׁנָאה קֶלְחוםיִָענהיִלְבֶארֶׁשֲא קֶר ילעְלִּב < עטנרעלעגנייא ענייז טריפעגסיורא רע טאה יזזא

 ו 'ס טק וחקי םֶה אֵרְמַמּו ְֵׁשֶא רָע יא דר האט = | "רז
 | רע ןוא ,ןצכַא ןוא טרעדנּוה יירד ,ויוה ןייז ןיא ענערָאּב

 ק טי 'ה .טלייטעצ ךיז טָאה רע ןּוא"* .ןֶד זיּב טגָאיעגכָאנ טָאה |

 מד ןופ סקניל סָאװ הָבֹוח ויב טגָאיעגבָאנ ייז ןוא ןגָאלשעג יז טָאה רע ןּוא ,טכענק ענייז ןוא רע ,טכָאנ ייּב יז ןגעקַא

 ענקירוצ רע טָאה געמרַאפ ןייז ןוא םענעגייא ןייז טול ךיוא ןּוא ,געמרַאּפ ןצנַאג םעד טכַארּבעגקירּוצ טָאה רע ןּוא יי

 | 0 = .קלָאפ סָאד ןוא ,רעּבַײװ יד ךיוא ןוא ,טכָארּב

 ןוָאלש ןופ טרעקענמוא ךוו טָאה רע יוו םעדכָאנ ,ןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא םיא םודס ןופ ךלמ רעד זיא יי

 ןּופ ךלמ רעד קֶדֶצייּכלַמ ןּוא = ,לָאט סכלמ םעד זיא סאד ,הָוָש לָאט ןיא ,םיא טימ סָאװ םיכלמ יד ןּוא ,ןרָמֹועלרָדּכ

 עג םיא טָאה רע ןּוא* .טָאג ןטסכעה םעד ּוצ ןהפ ַא ןעוועג ויא רע ןּוא ;ןײװ ןוא טיורב ןגָארטעגסױרַא טָאה םֶלְש

 .דרע ןּוא למיה ןּופ רעפעשַאּב םעד ,טָאג ןטסכעה םעד ןּופ םרבָא ןײז לָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טשטנעב

 טָאה רע ןּוא-.טנַאה ןייד ןיא טנייפ ענייד טרעפטנעעגרעּביא טָאה סָאװ טָאג רעטסכעה רעד ןייז לָאז טשטנעּבעג ןּוא *

 0 | יי 0 : ..געדצלַא ןופ רשעמ ןפענענ םיא

 םרבָא טָאה ..ריד םענ געמרַאפ םעד ד ןּוא | ,תושפנ יד רימ ביג :ןעמרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה םֹודס ןּופ ךלמ רעד ןּוא <

 ןוא למיה ןופ רעפעשַאּב םעד ,טָאג ןטסכעה םעד הוהי ּוצ טנַאה ןַײמ ףיוא בייה ךיא :םֹודס ןופ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג

 טיג טסלָאז ידּכ !סנייד זיא סָאװ סעפע ןופ ןעמענ לעװ ךיא ביוא רעדָא !לדנעבכוש ַא רעדָא םידָאפ ַא ּביוא * ,דֶרֶע

 ןשטנעמ יד .ןּופ קלח םעד ןוא ,ןסענעג ןּבָאה ןעגנש יד סָאװ רָאנ !רימ טינ*+ < .ןעמרבַא טכַאמעג ךייר ּבָאה ךיא :ןנָאז

 .קלח רעייז ןעמעג ןגעמ יז ;אֵרמַמ ןוא ,לֹוּכשֶא ,רֵנָע ,רימ טימ ןעגנַאנעג ןענייז סָאװ



 שה טי ר
 א המ כ םֶרְכַא-לֶא הָוהְיירַבְד הָיְה ה הָלֵאָה םיִרָבּרה ! רַחַא
 הכרה ָּךרָכְׂש ל גמ יִבֹנֶא םֶרְבַא אָדִּתילַא רֶמאֵל
 ג יִמָֹאְו יִל-ןְתתהַמ הִוהְי נא םֶרֵבא  רֶמאַּה :דאְמ
 ג ָמאַָּו :רֶזֶעילַא קָשֶּמִּד אֹוה יִתיִּב קֶׁשָמְדַבּו ירי ךליה
 - לתא שד יִתיִּבְדְב .הָנהְו עֶרֶז הָּמְתְנ אֶל 5 ןה םֶרֶבַא
 ד רֶׁשֲא סאיּכ הז שרי אל רמאל לא הָוהְיירַבְד הּנִהְו
 ה רֶמאַֹו הָצּולַה ותא אצוו :ךֵׁשָרָי אה ְךֶעֵמִמאֵצָי
 רפסל לָכּוּתימַא םיִּבְכֹוִּכַה פסו הָמָימּׁשִה אָניְּכַה
 וֶּהַּבְׁשִחַ הָוהיִּב ןְמֶאָהְו :דטרז הָיְהִי הֵּכ יב רֶמאֹּיו םָתֹא

 הקדצ ול יש רָאַמ ליתאַצוה .רשא הָוהְי ינא יָלֵא מאו
 ח רמאו :הָתְׁשִרְל תאָוה ץֶרָאָה-תֶא דל תל שיש
 0 החְק ויָלֵא רֶמאֹּ :הָמָשְריִא יִּכ עַרַא הֶּמִּב הֹוהְייָנֹדֲא
 לנו רתו ׁשְֵּׁשִמ ליאו תֶשלשמ זַעְו תֶׁשֶלְׁשְּמ הָלָנָע ול
  וְרְְּבישיִא ןתוו ךופּפ םֶתֹא רֶתְבְ הָלָא-לּכ-תֶא ולדחסו
 אי "לע יָה דָדָינ  !רֶתָב .אָל רֶּפָצַהיִתֶאְוּוהֲעַר תארקל

 גי הָמִּדְרִתְו אֹבָל ׁשֶמְׂשַ יה !םֶרְבַא םָתֹא בשיו םירנפה |
 . צילָע תֶלָּפֹנ הֶלדג הכשח הָמיֵא הָנהְו "םֶרְבַאילַע הָלְפָנ
 ע אֵל } ץראְב ךערז הָיְִיו רנייִּכ עדת עדי םלְבַאְל רמו

 די "תֶא םֵנְו :הָנָׁש תוָאֵמ עַּבְרַא םֶתֹא ונעו םּודָבִעְו םִמָל |
 :לדְגשְכְרּב יִאְצִי ןכדירחאו יִכָָא ןּד והבעו רשא יונה
 ש :הָבֹוט הָביִשְּב רֶבָּקּת םֹולָשְּב ותֹבֲאילֶא אֹוָבָּת הָּתִאְו
 ו "דע יִרֹמֲאָה ןוע םלש אל יִּכ הָוה ובושָי יעיבר רד
 י ָשָע רּנַה הָהְו הָיָה הָמְלָעַו הָאָּפ שָמְשה יֵהַָו- :הֶנִה
 חי אוהה סב :הלאה ה םירוגח ןיֵּב רַכָע רֶׁשֲא ׁשֵא דיפ
 -.דתֶא ית לערול רֶמאֵל תיִרְּב םֶרֶבַא-תֶא הָוהְי תֶרָּכ
 :תֶרפדרַהְנ לֶרָּנַה רָהְּנַה-דַע םִיַרְצִמ .רַהְנִמ תאוה ץֶרֶאְה
 כ תָאְ יִּתַחָהיִתֶאְו :יטטדקה תֶאְ קה תֶאְו יניֵקַה"תֶא

 .ביוט עגנוי ַא ןּוא ,ביוטלטרוט

 | טָאג 0 ןופו טרָאװ סָאד וא  ןטינעעטעג עקיזָאדיד ויד ר"מ |

 ;ןגָאז וצ וא ,גנואעז א ןיא ןעמרבַא ּוצ ןעװעג
 ןַײד ; ;דליש ַא ריד ןיּב ךיא ,םרבַא ,ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז
 יה" 'טָאג ;טנָאועג םרבַא טָאה* .סיורג רעייז ויא רכש
 ַא ןָא קעװַא ַײג ךיא א ,ןּבעג רימ וטסנעק סָאװ ,רַאה
 רעד זיא זיוה מ .ןופ רעטּפַאשטריװ רעד ןוא ,דניק
 טסָאה עו :טגָאזעג טָאה םרבַא ןואי ?רֶזָעילֶא רעקֶׂשֶמַ
 ןיימ ןופ ₪ א טעװ טָא ןוא ,ןבעועג טינ ןעמָאז ןייק | רימ
 זיא טָאנ ןופ טרָאװ סָאד טשרע : .ןעשרי ךימ טגיועגזױה
 ךיד טעװ .רעקיוָאדרעד טינ אז וצ יװַא ,םיא ּוצ ןעוועג
 עגנא ענייד ןּופ ןיײגסױרַא טעװ סָאװ רעד רָאנ ,ןעשרי
 יסיורַא םיא טָאה רע ןוא | .ןעשרי ךיד טעװ רע ,דייוו
 | קיק א טטרָאקַא ּוט :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןסיורד טריפעג
 ל טסנעק ּוד ביוא ,ןרעטש יד לייצ ןוא ,למיה ןפיוא
 טעוו יּווָא :טנָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא  .ןלייצרעביא
 רע ןוא ,טָאגןיא טביול געג טָאה רע ןּוא *--.ןעמָאז ןייד ןייז
 = ןטײקיטכערעג ַא רַאפ טנכערעג םיא סע טָאה

 סָאו הוהי ןיב ךיא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןואי

 יסָאד ןבעג ּוצ ריד ,םידׂשַּכ-רּוא ןּופ ןגיוצעגסיורַא ךיד טָאה
 טָאג ::טנָאועג רע טָאה* .ןּברַא ּוצ סע ,דנַאל עקיוָאד

 ,וק :עקירָאייירד ַא רימ םענ :טנָאזעג םִיא ּוצ רע טָאה'
 ָא ןוא ,רעדיוו ןקירָאיַײרד ַא ןּוא ,גיצ עקירָאיַײרד ַא ןּוא

 ןּוא ,ןטיִמ ןיא ןטינשעגרעביא יז .טָאה ןוא ,עלַא יד ןעמונעג םיא רע טָאה"
 ןעלגיופביור יד ןּבָאה יו ..ןטינשעגרעּביא טינ רע טָאה ןעלגיופ יד רָאנ ;רערעדנַא רעד ןגעק טפלעה ןייא טנללעגקעוװַא
 יי - יי ר ..ןּבירטעגּפָא ליז טָאה םרבַא רעּבָא ,םירגפ יד ףיוא טרעדינעגּפָארַא

 4 טשרע ;ןעמרבַא ףיוא א ןלַאפעג ףָאלש רעפיט ַא זיא ױזַא | ,ןייגרעטנּוא | םייב ןעװעג זיא ןוז יד לוו ןּוא 12

 | ענייד / ןַײז .ןסיװ וטסלָאז ןסיוו :ןעמרבַא וצ .טנָאזעג טָאה רע ןּוא ו* .םיא ףיוא ןָא טלַאפ ,שינרעטצניפ סיורג ַא ,המיא
 ריפ .ןקינייפ ₪ טעו עמ וא ,ןטכענקרַאפ ײז טעװ עמ ןּוא ,סרעייז טינ סָאװ דנָאל ַא ןיא עדמערפ ןייז ןלעוװ רעדעק

 טימ ןיינסיורַא . ןלעװ ךָאנרעד ןּוא ;ןטּפשמ ךיא לעוו ,ןעניד ןלעוו יז ןעמעוו | .קלָאּפ סָאד ךיוא ןוא + .רָאי טרעדנוה |
 .ןרעז ןבָארגַאּב ּוטסעװ רעטלע רעטוג ַא ןיא ;ם םולשב ןרעטלע ענייד ּוצ ןעמוק טסעװ רעּבָא ודי ..נעמרַאּפ .סיורג
 יב לופרַאפ ןַײז ט טינ | טעו י ירֹומָא : םעד ןופ דניז יד םורָאװ ,רעהַא ןרעקמוא ךיז יז .ןלעװ רוד | ןטריפ ןיא טשרע ןוא =
 וה , 1 : | . .לָאמסנעד \

 - ןא 'טשרע " .,רֶעטצניפקָאטש .ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא ןֹוז יד יו ,ןעװעג לא סע ןוא" = =
 טָאה' גָאט םענעי ןיא *  .רעקיטש עקיוָאדיד ןשיװצ ןעננַאגעגכרּוד זיא סָאװ רעייפמַאלפ ַא ןוא ,ךיור טימ ןוויוא
 םעד ןופ ',דנָאל עקיוָאדסָאד ןּבעגעג ךיא ּבָאה ןעמָאז ןייד ּוצ :ןגָאז וצ יװַא ,ןעמרבַא טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאג
 = ןוא ,יּתִח-םעד ןוא * ,ינומדק:םעד ןוא ,יונק םעד ןּוא ,יניק םעד* ;תֶרּפ ךייט םעד ,ךייט ןסיורג םעד זיּב םִיַרצִמ ןופ ךייט



 ךל-ךל ,תישארב = 2

 םעד ןוא ,ירומָא םעד ןואי ,םיאָפר יד ןּוא ,יזרפ םעד

 .יסובי םעד ןוא ,ישָנרנ םעד ןוא נע

 ןייק ןרָאּבעג טינ םיא טָאה ,ּבײװ סמרבַא ,יִרָש ןּוא וי |

 סָאװ טסניד עשירצִמ ַא טַאהעג טָאה יז ןּוא ;רעדניק

 וצ טגָאועג יֵרָׂש טָאה" .רֶגָה ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא

 ;ןרעּבעג ןופ ןטימרַאּפ ךימ טָאה טָאג ,רָאנ עז < :ןַעמרבַא

 -פיוא ךיא לעוו רשפא ,טסניד ןיימ ּוצ ,ךיד טעב ךיא ,םוק

 םעד ּוצ טרעהענוצ םרבַא טָאה ..ריא ךרוד ןרעװ טבירעג

 ןעמונעג טָאה ,ּבײװ סמרבַא .ירָש ןּוא * .ןירָש ןופ לוק

 "עג זיא םרבָא יװ םעדכָאנ ,טסניד ריא ,תירצמ יד רֶנָה

 = ריא ןּבעגעג יז טָאה יז ןוא ,רָאי ןעצ ןֵעַנּ דנַאל ןיא ןסעז

 וצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא + .םיא וצ בײ א רַאפ ןעמרבַא ןַאמ

 ןעועג טָאה יז יװ ןוא ;ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז ןוא ,ןרֶנָה

 טצַאשעגנירג עטנירַאה ריא זיא ױזַא ,קידעגָארט זיא יז זַא

 :ןעמרבַא ּוצ טגָאועג יִרָש טָאה *  .ןגיוא עריא ןיא ןרָאװעג

 ןייד ןיא טסניד ןיימ ןבענענ ּבָאה ךיא !ריד ףיוא הלווע ןַײמ

 ןיב יװַא ,קידענָארט זיא יז זַא ןעזעג טָאה יז יװ ןוא ,םעווב

 טָאג לָאז ;ןגיוא עריא ןיא ןרָאװעג טצַאשעגגנירג ךיא

 .ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיווצ ןטפשמ

 ריא טימ ּוט ,טנַאה ןייד ןיא טסניד ןייד ויא טָא :ןיִרָׂש וצ |
 טנָאזעג םרבַא טָאה *

 - ,טקינייפעג יז טָאה יִרָש ןּוא .ןגיוא ענייד ןיא טיג זיא סָאװ

 .ריא ןּופ ןפָאלטנַא זיא יז ןּוא

 לַאװק ַא ייּב ןענופעג יז טָאג ןופ ךאלמ ַא טָאהי -

 .רּוש ןייק געװ ןפיוא לַאװק םעד ייב ,רבדמ רעד ןיא רעסַאװ

 15 ,וט-21 ,וט

 -תֶאְ יִנֲעְַּה-תֶאְו יֵרֹמֲאָה-תֶאְו :םיִאָפְרֶהתֶאְו יזִֶּפַה אי
 -  :ס יֵסֹובְַהיתֶאְו ישָנְרגַה

 זמ
 תיִרְצִמ הָהְִׁש ּהָלְ ל הָדָלְי אל םֶרבא תֶׁשֲא יֵרָׂשְו א
 יֵנֹרְצֲע אהה םֶרָבַא-לֶא ירש .רֶמאֹּתַו :רֶנָה ּהָמְׁשּו ב

 הָּנִּמִמ הָנְּבִא ילוא יִתָחְפִׁשלֶא } אָניאֹּב .תדלמ | הָוהְי

 םרְבַא-תֶׁשֶא ירש חַּקְּתַו + יִרָׂש ליל םֶרְבַא עמשיו ג

 = תֶבְשְל םיִנָׁש רשַע קמ ּהָמָחְּפִׁש תתירָצפה רָנֶהדתֶא
 :השאל ול השיא םֶרֶבַאָל הָתֹאןֶּתּתוןעָנְּכ ץֶרַאְּב םֶרְבַא

 ּהַּתְרִב לכת הָתְרֶה יִּכ ארתו רַהָּתַו רָגֶה-לֶא או ד

 ִּתַתָנ יכֹנָ לי מח כאל יִרָש רֶמאֹתַו :היעפב ה

 ןשת הי

 ָהֶנְּפִמ ָרְִּתַו ירש ָהנעְּתַ ךינעְּ ב מַה וה הכי ד
 ןיעָהְ"לע רבב םִיַּמַה ןיעילע הָוהָי ךאְלמ .הָמְצִמ ז
 הָנֲאְו תאב הָזִמ"יֵא יִרָׂש תחפש רֶגָה רמאיו :רוש ְךֶרֶדְּב ח

 רֶמאֵיַו ! תַהְרּב יכנָא יִתְרבּג יִרְׂש יֵנְּפִמ רֶמאֹהַו יִכְלַת ט
 :ָהיִרָי תחת יִּנעְתהְ ּתְרַבנ-לֶא יבוש הָוהְי ךאָלמ הל

 אֵלְו ְךעֶרזתֶא הָּבְרַא הָּכְרַה הוי דאלמ הל רֶמאֹּו י
 ָּתְרליְו הֶרָה ךנה הָוהְי ךאלמ הל רֶמאּיַו :ברמ רָפָּסִי אי

 ;ךיִנָעילא הוהי עֶמָׁשיֵּכ לאפְמְׁשִי \ ֹומָׁש תאֶרָקְו ןֵּב
 -לֶב יִנָּפִילַעְווֶב לפ דִי לב וָי םֶדָא אָרֶפ הָיְהִי איָהְו בי
 לֹא הָּתַא ָהיֶלֵא רבדה הָוהְייםְׁש אָרְקִּתַו  ןּכְׁשִי וויָחָא +
 ארק ןכ"למ :יִאר יִרֲחַא יִתיִאְר םֶלָה םַגָה הדמְא יּכ יאָר די

 רֶלּתַו !דֵרָּב ןיכו שדקדיב הוה יאר יחל רֶאְּב רֶאְּבַל
 2 הָרלי-ֶׁשא ונְביסֶש םֶרְבִא ארון םֶרְבַאְל רֶנָה
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 . ןּופ ,טסניד סירָׂש ,רָגָה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא*

 ךאלמ רעד טָאה" .ךיא ףיולטנָא ןיִרָש עטנירָאה ןיימ ןּופ :טגָאזעג יז טָאה ?וטסײנ ןיהּוװ ןּוא ,וטסמּוק ןענַאװ

 ךאלמ רעד ןוא" .טנעה עריא רעטנּוא ךיז גייּב ןּוא ,עטנירַאה ןייד ּוצ םּוא ךיז רעק :טגָאזעג ריא וצ טָאג .ןופ

 ןופ ןרעװ טלײצעג ןענעק טינ טעװ רע ןּוא ,ןעמָאז ןייד ןרעמ ךיא לעװ ןרעמ :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה טָאג ןּופ

 ןפור ּוטסלָאז ,ןוו ַא טסרעּבעג ןוא ,קידעגָארט טסיב ּוד ,עז :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה טָאג ןופ ךאלמ רעד ןּוא יי .טייקליפ

 טעוו טנַאה ןייז :לזײאדלַאװ ַא שטנעמ ַא ןייז טעװ רע ןּוא =  .ןייפ ןייד אטרעהעגּוצ טָאה טָאג לײװ ,לאֵעָמׁשִי ןעמָאנ ןייז

 .ןעניווו רע טעוו רעדירב ענייז עלַא ןּופ טכיזעג ןיא ןּוא ;םיא ןגעקַא ןייז טעװ טנַאה סנעמעלַא ןוא ,ןעמעלַא ןנעקַא יז

 טָאה יז םורָאװ ;'ננואעז ןּופ טָאנ רעד טסיב ּוד, טדערעג ריא ּוצ טָאה סָאװ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג יז טָאה = |

 רע ;ביאֹורייַחַל-רָאּב םענּורּב םעד ןפּורעג ןעמ טָאה םּורד י* ?ךימ טעז סָאװ םעד ןעועג ָאד ךיא ּבָאה ןיוש-טינ | :טגָאזעג /

 .דֶרָּב ןשיװצ ןּוא ׁשֵדֶק ןשיווצ זיא

 ,ןרָאּבעג טָאה רֶנָה סָאװ ןּוז ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןפורענ טָאה םרבַא ןּוא ,ןּוז ַא ןעמרבַא ןרָאּבעג טָאה רֶנָה ןוא <

 .ךימ טעז סָאװ ןקידעבעל םעד זופ םענורב רעד ג = .הָנהְ עַמָשא
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 שט חתֶדָלְּב םִיָנָׁש שש הָנָׁש םיִנמָשְְּב םֶרֶבַאְו :לאֵעמְׁשְי
 < םי :םֶרָבאְ לאָצְמׁשיתֶא רֶגָה |

 ײ

 א הָוהְי אל םיִנָׁש עֵׁשַתְו הָנָׁש םיִצְׁשִּתְוִּב םֶרְבַא יִהָי
 הָיִהְו יִנָפְל ךלחתה ילש לָאיינֲא וָלֵא רמו םֶרְבַא-לֶא
 ג רֶאָמִּב תא הפרו ףעבו יִניִּב יִתיִרְב הָנְּתִאְו !םיִמִת
 ג :רמאל םיִהלָא וָּתִא רֶּבַדָי וינפילע םרכא לו :דָאמ
 . ד ארקייאלו :םיוג ןומה -בָאְל תייַהְו ךתא יִתיִרְב הָנה יא

 " ןמה"בא יִּכ םֶהָרְבַא ךמש הָיָהְו םָרְבַא ָּךְמִׁשיתֶא דֹוָע
 ו םוונל ףיִּתַתָנּו דאָמ דאְמִּב ּךֶתֹא יֵתַרְפִהְו :ךיִתְַנ םִיֹ
 יבש ניב יי יִהיֵרְּב-תֶא יתמקהו :ּואָצִי ָךֶממ םיִכָלְמּו
 ּףל תויהְל םלוע תירבל םָתֹרְדִל ךיֶרֲחַא דערז ןיבו
 ח דירהא ךעֶדלּו ףךל יתתת :ךיֶרֲחַא רולו םיהלאל
 יִתיִהְו םלוע תזחאל ןענפ ץֶרַא-לָּכ תא ְךירְנִמ ץֶרֶא | תא
 ט "תֶא הָּתַאְו םהְרָבַא-לָא םיהלֶא דֶמאֹּיַו :םיהלאל םֶהָל
  יִמיִרְּב תא :םֶתֹרְדָל יֶרֲהַא דער הָּתַא רֶמְׁשִת יֵתיִרְּב
 לומה דףירחא ךעדז ןיִבּו םֶכייִב יניב ּורְמְׁשִּת רֶׁשֲא
 אי תואל היהו םָכְתֹלְרֶע רָׂשְּב תא םּתְלִמְּו :רֶכְ-לְּכ םֶכָל
 בי רוי םֶכָל לוי םימָי יתֶנֹמְׁשִבּו :םֶכיֵניִבּו יִניִּב תר
 אל רֶׁשֲא רַכְנְרְּב לֵּכִמ ףֶסֶּכ-תַנְקִמּו תִיָּב דיִלְי םכיִתְרדל
 + דפסכ תנְכִּו ָּדְתיֵּב דיִלָי למי | למה :אוְה ךערזמ
 יי רֶׁשֲא ררֶכָ | לֶרֶעְו :םֶלוע תיִרְבַל םֶכְרׂשְבִּביִתיִרְּב הָתָיְהְו
 הימעמ אוהה שפגה הָתרִכנְ ֹותְלְרֶע רֵׂשְּב-תֶא לומידאְל
 יט ירש םֶהָרְבַא-לֶא םיהלא רמאמ ₪ = :רֶפה יִתיִרְּבתֶא
 ו יִתְכרְבּו :ָמָשהֶרְש יִּכיִרְש הָמְׁש-תֶא אָרְקַתְאָל ףתשא |

 | וגל הָתְְהְו היתכרבו ןפ ָּךֶל הממ יה םַגְו ּהָתֹא
 " קָחְצִיו וינפ"לע םֶהָרְבַא פו וְִי הָנֶּמִמ םיִמִע יכְלמ

 .פיסב חחפ "די ,י

 2 ר : |  ףליךל ,תישארב

 ראי קיצכַא ןּוא סקעז ה ןעוועג זיא םרבַא ןּואי* .לאָעַמשי
 .ןעמרבַא ּוצ ןלאַעטי ןרָאּבעג טָאה רֶגֶה ןעוו ,טלָא

 | ,רָאי קיצניינ ןּוא ןיינ ןעוועג טלַא זיא םרבָא זַא ןואי ו

 .םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמרבַא ּוצ ןזיװַאּב הוהי ךיז טָאה

 .ךעלרע ייז ןּוא ,רימ רַאפ ייג ;יֵדַש טָאג ןיּב ךיא :טגָאזעג

 ,ריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצ דנוב ןיימ ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא

 םרבַא ויא* .רעײז ןוא רעיײז ןרעמ ךיד לעװ ךיא ןּוא

 ,טדערעג םיא טימ טָאה טָאג ןוא ,םינפ ןייז ףיוא ןלָאמעג

 ןּוא ,ריד טימ ןייז טעװ דנוב ןיימ ,עז--ךיא + :ןגָאז וצ ױזַא

 ןייד ןוא* .רעקלעפ יךס ַא ןופ רעטָאפ רעד ןייז טסעוו

 ןעמָאנ ןַײד רָאנ ,םרבַא ןרעוו ןפּורעג טינ רעמ לָאז ןעמָאנ

 ךס א ןופ רעטָאפ םעד רַאפ םורָאװ ;םֶהְרבַא ןייז לָאז

 ךיד לעװ ךיא ןּוא
 רַאפ ןכַאמ ךיד לעוו ךיא ןּוא ,רעייז ןּוא רעייז ןרעפכורפ

 ןואי .ריד ןופ ןײגסױרַא ןלעװ םיכלמ ןּוא ,רעקלעפ

 ןשיווצ ןוא רימ ןשיווצ דנּוּב ןיימ ןלעטשפיוא לעװ ךיא

 "רוד ערעייז ףיוא ,ריד .ךָאנ ןעמָאז ןייד ןשיװצ ןוא ,ריד

 ןוא טָאג םוצ ריד ןייז ּוצ ,דנוב ןקיּבײא ןַא רַאּפ ,תורֹוד

 ןייד ןּוא ריד ןבעג לעװ ךיא ןוא* .ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד

 - עצנָאג סָאד ,טפָאשניווו ןייד ןּופ דנַאל סָאד ריד ךָאנ ןעמָאו

 .טכַאמעג ךיד ךיא ּבָאה רעקלעפ

 ײז לעװ ךיא ןּוא ;םוטנגייא ןקיבייא ןַא רַאפ ,ןַעַנּכ דנַאל
 .וד :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא" .טָאנ םוצ ןייז

 סָאװ דנוב ןיימ זיא סָאד <  .תורודירוד ערעײז ףיוא ,ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןוא ּוד ,דנוב ןיימ ןטיה טסלָאז רעּבָא
 ןרעװ טלמעג לָאז ְךייַא "ב ;ריד ךָאנ ןעמָאז ןייד ןשווצ ןוא ,ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ ןטיה טלָאז ריא
 טעו סע ןוא ,טיוהרָאּפ רעיא ןּופ שיילפ םעד ןיא ןרעוו טלמעג טלָאז ריא ןּוא** .ןױשרַאּפסנַאמ רעכעלטיא
 רעכעלטיא ךייא ייב ןרעװ טלמעג לָאז געט טכַא ּוצ ןוא < .ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ ןשיווצ דנוב ןּופ ןכייצ ַא רַאפ ןייז

 ןופ טינ זיא סָאװ ןדמערפ ַא ץימע ןופ טלעג רַאפ טפיוקעג רעדָא ,זיוה ןיא ןרָאּבעג ,תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ןױשרַאּפסנַאמ |
 ןייד רַאפ טפיוקעג זיא סָאװ רעד ןוא ,זיוה ןייד ןיא ןרָאּבעג זיא סָאװ רעד ןרעוו טלַמעג זּומ טלַמעג"*  .ןעמָאז ןייד
  סָאװ ןױשרַאּפסנַאמ רענעטינשַאּבמוא ןַא ןּוא* .דנוּב ןקיבייא ןַא רַאפ שיילפ רעייַא ןיא ןייז לָאז דנּוּב ןיימ ןּוא ;טלעג
 ' רע טָאה דנוּב ןיימ :קלמפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעו ענעי ,טיוהרָאפ ןייז ןופ שיילפ םעד ןיא ןלַמ 'טינ ךיז טעוו
 טא | ' | | |  .טרעטשרַאפ |

 לָאז גהְרֶש טרעיינ ,יִרָש ןעמָאנ ריא טימ ןפור טינ ּוטסלָאז ןיִרָע בײװ ןייד :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא *
 רעקלעפ ןּוא ,ןשטנעּב יז לעװ ךיא ,ָאי ;ןוז א ריא ןופ ןבענ ךיוא ריד לעוו ןּוא ,ןשטנעּב יז לעװ ךיא ןּוא ** .ןעמָאנ ריא ןייז
 ,טכַאלעג טָאה רע וא , ,םינפ יי ףיוא ןלַאפעג םהרבַא ויא *  .ריא ןּופ ןייז ןלעװ תומוא ןּופ םיכלמ ; ;ריא ןּופ ןרעװ ןלעװ

 .קָחְצִיַני .עטירַאה 3 .ןומה בא *
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 דנוה ןופ ןַאמ ַא ייּב ןעק :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאזעג ןּוא |

 רָאי קיצניינ ּוצ הרש ןעק ןּוא ?ןרעװ ןרָאּבעג רָאי טרעד

 יֵאװלה :טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה םהרבַא ןוא * ?ןרעּבעג

 "רַאּפ :טגָאזעג טָאג טָאה * !ריד רַאפ ןּבעל לאֵעָמשִי לָאז
 טסלָאז ןּוא ,ןוז ַא ןרעּבעג ריד טעװ הרש ּבײװ ןייד ,רָאװ
 ןיימ ןלעטשפיוא לעװ ךיא ןּוא ;קחצי ןעמָאנ ןייז ןפּור
 ךָאנ ןעמָאז ןייז ּוצ דנוב ןקיבייא ןַא רַאפ םיא טימ דנוב

 ;טרעהעגּוצ ךיד ךיא ּבָאה ןלאֵעָמׁשִי ןגעװ ןּוא * | .םיא

 -כּורפ םיא לעװ ךיא ןוא ,טשטנעבענ םיא ּבָאה ךיא ;עז

 ףלעװצ ;רעייז ןּוא רעייז ןרעמ םיא לעװ ןוא ,ןרעפ

 רַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןרעּבעג רע טעוו ןטשריפ

 ןלעטשפיוא ךיא לעוו רעּבָא דנוב ןיימ * .קלָאפ סיורג ַא

 טייצ רעד ּוצ + ןרעּבעג \ ריד טעו הרש סָאװ ,ןקחצי טימ

 .רָאי רעדנַא ןפיוא

 ױזַא ,םיא טימ ןדער טקידנעעג טָאה רע יו ןוא5 =

 .ןעמהרבַא רעּביא ןּופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאג טָאה

 ןּוא .,ןלֹאֵעָמשִי ןוז ןייז ןעמּונעג טָאה םהרבַא ןוא< =

 -תַבַה הָבֶׂש-םִאְו דל בָנָׁש-הֶאְמ ןבְלה לב רָמאֹּיַו
 ל םיִהלֶאָה-לַא םֶהְרְבַא רמה ל הָנָש .םיִעְשּת חי

 ב

 מט ילו :ויִרֲחַא יִעְרול סי תבל ותא כ
 דצמ | ותא יִתיִּבְרהְ ותא יתירפהו ותא יִּתְכַרְּב | הנה

 "תֶאְו ;לֹודְנ יונל ויָּתַתְנּו דילוי םִאיִׂשְנ רָשָעְימיִנָש דאְמ א
 הוה רעימל הרש דל רֶלָּת רֶׁשֲא קָחְצידתֶא םיִכָא יִתיִרְּב

 לַצִמ םיהלא לע ותא רבדל לו +תֶרֶרַאָה הָנָּׁשַּב בכ
 ידילי-לָּכ תֶאְו ונָב לאָעמְשִי-תֶא םֶהָרְבַא חַּקיַנ ?םֶהָרְבַא כ

 םֶהְרְבַא תיּכ יִׁשְנַאְּב רְֶ-לכ ופסַּכ תקל תאְו ותיב
 רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ הזה םויה םֶצָלְּב םֶהְלְרָע רֵׂשְּב-תֶא למ

 ולֹמִהְּב הָנָׁש עשַתְ םיִצְׁשִּתְוִּב םֶהָרְבַאְ :םיִהְלֶא ותא 5
 ולמַהְּב הָנָש הֶרָׂשֶע שלטְדב וגב לאעמשיו :ותלרע רַשּב הכ
 .טכהְרְבַא למ הוה םוזה טָצֶשִּב :ותְלְרָע -ֵׂשְּב תֶא יכ
 ףֶככ-תְַקִמּו תב דיָלְי ֹותיֵב יִׁשְנַא-לָכְו גוָנָב לאֵעְמְׁשִיו י

 ם :ותֶא ולמנ רֵכָניִוְּב תֶאמ

 ןּופ טילוה יד ןשיװצ ןױשרַאפסנַאמ רעדעװטעי ,טלעג רַאּפ עטפיוקעג עניז עלַא ןּוא ,ענערָאּבעגזױה עניײז עלַא

 םיא ּוצ טָאה טָאג יוו ױזַא ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא טיוהרָאּפ רעייז ןופ שיילפ סָאד טלַמעג טָאה רע ןּוא ,ןעמהרבַא

 -רָאפ ןייז ןופ שיילפ םעד ןיא ןרָאװעג טלַמעג זיא רע ןעוו ,טלַא רָאי קיצניינ ןּוא ןיינ ןעוועג זיא םהרבַא ןוא * .טדערעג

 -רָאפ ןייז ןופ שיילפ םעד ןיא ןרָאװעג טלמעג ויא רע ןעוו ,טלַא רָאי ןציירד ןעוועג זיא לאֵעָמשִי ןוז ןייז ןוא*  .טיוה

 ןייז ןופ טײלסנַאמ עלַא ןּוא**  .לאֵעָמׁשִי ןוז ןייז ןוא םהרבַא ןרָאװעג טלַמעג זיא גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא* = .טיוה

 .םיא טימ ןרָאװעג טלַמעג ןענייז ,ןדמערפ ַא ןופ טלעג רַאפ טפיוקעג רעדָא ,ויוה ןיא ןרָאּבעג ,זיוה

 הי

 לֶהֶאָהחַתַּפ בשי אּוָקְו ארממ יִנלֶאְּב הָוהְי ֹוְלֲא ארו * | בכייא יד ייב ,םיא ּוצ ןזיװַאב ךיז טָאה טָאז ןוא 'חי

 םיִבָעְנ םיִׁשָנֲא השלש | הנה ארו ויָניֵע אשיו :םויד םֶהָּכ ב | גנַאגנייַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןעװ ,אֵרֹמַמ ןופ רעמייב

 !הָצְרֶא ּוחתשיו לֶהֹאָה חָתָּפִמ טְתאָרְקִל ץֶרָמ ארו וילע = טָאה רע ןוא* .גָאט ןופ ץיה רעד ןיא ,טלעצעג ןַײז ןופ

 לעמ רָע אלא ליעב ןח יתאצְמ א)דםא יא רמאמ | יירד טשרע ,ןעורעד טָאה ןוא ןויוא ענייז ןביוה ןעגפיוא

 תחת ונעשה סכילנר וצחרו םימדטעמ אָנִי :ךֶדְבַע ד רוז ,ןעזרעד יז טָאה רע יװ ןוא ;םיא רַאפ ןעייטש רענעמ
 יב ּורֹבֲעָּת רַחַא סֶכְבִל ּוְדֲעְַו םֶהָל"תַפ הָחְכֶאְו :ץַעָה ה ,טלעצעג ןופ גנַאגנײֵא םעד ןופ מעקטנא ןפַאלעג יז רע"

 רֶׁשֲאַּכ הָׂשֲַּת ןֵּכ ּורְמאֹּו םֶכָּדְבַ-לַע ּתְרִבֲע ןְּכלַע == | 6 עד ןופ ןנעקטנא ןפָאלעג יז רע זיא

 - ירָהְמ רֶמאַ הָרָש-לֶא הלה םֶהָרְבַא רהממו :תרְבִד ו לאה ל יא .דרע רעד יצ טקוּבעג ךיז טָאה ןוא
 - ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ביוא ,רַאה ןיימ :טגָאזעג

 שנ ,ךיד טעּב ךיא ,ּוטסלָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל

 0 0/0 | | לסיּב ַא ןרעוו טכַארּבעג זָאל * .טכענק ןייד ןּופ ןײגקעװַא

 ריא ןּוא ,טיורּב לקיטש ַא ןעגנערב לעװ ךיא ןּוא* .םיוּב ןרעטנוא ןָא ךייַא טנעל ןּוא ,סיפ ערעײַא טשַאוו ןוא ,רעסַאװ

 .טכענק רעיא ּוצ ןעמוקעגרעּבירַא ןיוש טייז ריא יו יװַא ;רעטײװ ןייג ריא טעװ ךָאנרעד ,ץרַאה רעייֵא ןענעלרעטנּוא טעוו

 . 1ךיז לײַא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןהרש ּוצ טלעצעג  ןיא טליײַאעג םהרבַא טָאה* .טדערעג טסָאה ּוד יו יװַא ּוט :טגָאזעג ייז ןּבָאה

 שדק ג,ח קצב טמה'זכ,> =
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  רֶקְּבַה-לֶאְו ;תונֵע ישָעַו = תלס חמק םיִאָס שלש
 רמו רַעָנה-לָא תו בוטו ךֶררַקְּבְִּ ןּכ הקו םֶהְרְבַא ץֶר
 .ח הֶׂשֶע רש רֶקּבַרְדִב בלחו האמה חַקּיַו :ותא תושצל
 .זולכאה ץַעָה תחת םֶהיִלְ דמעדאוהו םחינפל ןתוו
 : גלָהֶאְב הגה רָמאמ ךתשא הָדָׂש היא ולא ּודְמא |
 ' הרשל ןְביהנִהְו היה תַעָּכ ליִלֵא םּושֶא בוש מא
 א םָהְרְבִאְו :ויָרָחַא אּוהו לָהאה חַתַּפ תַעְמש הָרְשְו ףִתְשא
 חרא הרשל תווהְל סֵדָח םיִמּיּב םיִאְּב םינקְו הֶרָׂשְ
 :י סלב יִרֲחַא רמאל הָּכְרַקְּב הָרְׂש קַחְצִּתַו טיש
 : םֶהָרְבַא-לֶא הָוהְי .רֶמאֹי :ןק ינדאָו הָנדָע יִלְדהַתִיַה
 :יתנקז ינאו דלא םֶגְמֶא ףאה רמ טאל הרש הקחצ הָז המ

 3 .אריו , תישארב

 :טנָאזעג םיא ּוצ

 ואז .סנכּוק .ךַאמ ןּוא טענקרַאפ ,לעמלמעז הָאְס יירד

 ַא ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןפָאלעג םהרבַא ויא רעדניר יד ּוצ

 טָאה רע ןּוא נז םּוצ ןּבעגעג ןּוא ,טעפ ןּוא ךײװ ,דניר גני

 טנַאמש .ןעמונעג טָאה רע ןוא* .ךיג ףיוא טכירעגוצ סע

 ,טכירעגוצ טָאה רע סָאװ דער עגנוי סָאד ןוא ,ךלימ ןּוא

 ןענַאטשעג זיא רע ןּוא :ײז רַאפ טלעטשענקעװַא טָאה ןוא

 וז ןבָאה * .ןסעגענ ןּבָאה ייז ןּוא ,םיוב ןרעטנוא יז רַאּפ

 :טגָאזעג רע טָאה ?בייוו ןייד הרש זיא וו

 יי זךוח תַעָכ ףילא בשא דעמל רָבָד הוה אֵלְּפִיַה |
 יש | יִּכ יִתְקַחָצ אל רמאל | הֶרָׂש שחכ :ןב הָרָשְלּו
 ₪ ביִשָנֲאָה םֶשַמ ומקה :ְּתְקָחְצ יִּכ אל | דֶמאֹיַו הָאְה
 :םבַהְלַשְל םֶמִע ףלה םֶּכְרְבִאו םֶדְס ,ינפלַע ופסשיו
 .ח וחש יִנֲא רֶׁשֲא םֶהָרְבַאְמ יִנָא הָפְכְמַה מא הוי
 חי יי לָּכ ֹוביּוכְרְבִנְו םּוָע לוג יוגל היי יָה םָהָרְבִאְ
 1 תב נב הו רֶׁשֲא א מל א יְִעַדָ יִּכ א

 .לעװ ןרעקמוא :טנָאזעג רע טֶאה < .טלעצעג ןיא ןָא
 ,עו ןוא ,רָאי ַא רעביא טציא יװ יוזַא ןרעקמוא ךיז ךיא

 נײֵא ךיז טָאה הרש ןּוא .ןוז א ןּבָאה טעװ בייוו ןייד הרש

 --.םיא רעטניה סָאװ טלעצעג ןופ גנַאגנייַא ןיא טרעהעג
 יי ;םינקז עטנָאטַאּב ןעוועג ןענייז הרש ןּוא םהרבַא ןּוא <
 ומ "ב יװ רעגיטש רעד ןייז ּוצ טרעהעופיוא טָאה ןהרש

 כ מאה
 הדָרְבִכ יכ םמאָטְִ הָּבְיֵכ הָמֲעַ סה תקל היה
 וכ | שע ילא הֶאְּבַה הָתקִעַצְּכַה הֶאְרֶאְו אן"הררא :רֶאְמ
 בכ ןהָמְרֶס וכל םיִׁשָנֲאַה םֶׁשמ ּונְִיו :הָעָדַא אלמא הל
 כ ףמאו םֶהָרְבַא שנו ;הָוהְי ינפל דמע נר םֶהָרְבַאְ
 .דפ םקיִדצ םיִׁשִמָח ׁשי ילוא :עשר"מע קיּדַצ הָּפְסִּת ףאה
 םיִׁשִמֲח ןטמל םוקְמַל אָׂשְתדאַלְו הֶפְמִּת ףאה ריִעָהְּדֹוְתְּב
 הכ רב | תֶשָעַמ ףל הָלָלָח :הָּבְרקְּב רֶׁשֲא .סקידצה

 :ןגָאז ּוצ יװַא ךיז ןיא טכַאלעג טָאה הרש ןוא<*-.רעב"וו

 ןּבָאה ךָאנ ךיא לָאז ,ןרָאװעג טלַא ןיּב ךיא יװ םעדכָאנ -

 .טנָאזעג טָאג טָאה * .טלַא רַאה ןיימ ויא וצרעד ?ונעת
 | :ןנָאו וצ יװַא ,טכַאלעג הרש טָאה סָאוורַאּפ :ןעמהרבַא ּוצ

 ?טלַא ןיּב ךיא וא ,ןרעּבעג ןתמא רעד ןיא ךיא ןעק יצ

 רעטמיטשַאּב רעד ּוצ ?טָאג ןופ ןטימרַאפ ךַאז ַא ןעד ןיאי*

 ליעלכ אב ס'סב חתפ "גי זוא לע דוקנ 43 הפוגה ר רעביא טציא יװ ױזַא ,ריד ּוצ ןרעקרעדיװ ךיא לעװ טייצ

 ,טנקיילעג הרׂש טָאה** .ןז ַא ןּבָאה טעװ הרש ןּוא ,רָאי א
 .טבַאלעג ָאי טסָאה ,ןיינ :טנָאזעג טָאה רע ןוא ;טַאהעג ארֹומ טָאה יז םורָאװ ;טכַאלעג טינ ּבָאה ךיא :ןנָאז ּוצ יױזַא

 טימ ןעננַאגעג זיא םהרבָא ןּוא .םֹודס ףיוא טקּוקעגּפָארַא ןּבָאה ןּוא ,ןטרָאד ןופ ןענַאטשעגפיוא ןענייז רענעמ יד ןּוא 5
 = טעװ םהרבַא ןּוא * ?ןָאט ליו ךיא סָאװ ןעמהרבַא ןופ ןקעדרַאפ ךיא לָאז :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא * .ןטײלַאּב ּוצ יז ,ײז
 | ּבָאה ךיא םורָאװ * ;םיא טימ ןשטנעב ךיז ןלעוו דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןוא ,קלָאפ קיטכַאמ ןוא סיורג ַא ןרעוו ךָאד
 טכער ןָאט ּוצ ,טָאג ןּופ געוו םעד ןטיה ןלָאז ייז זַא ,םיא ךָאנ זיוה ןייז ןוא ,רעדניק ענייז ןלעּפַאּב לָאז רע יד ,טנעקרעד םיא
 סָאד :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ** .םיא ןגעוו טדערעג טָאה רע סָאװ ןעמהרבַא ףיוא ןעגנערּב לָאז טָאג ידּכ ,טײקיטכערעג ןוא
 טשרָאקַא ךימָאל 9 = .רעווש רעייז רָאװרַאפ זיא דניז רעײז ןּוא ,סיורג.רָאוורָאּפ זיא הָרֹומַע ןוא םודס ןגעװ יירשעג
 ביוא ןוא ;רימ ּוצ ןעמוקעג ויא סָאװ יירשעג סָאד יװ יױזַא ןָאטעג ןצנַאג ןיא ןּבָאה ייו ביוא ,ןעז ןוא ןרעדינּפָארַא
 ויא םהרבַא ןוא ;םודס ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןוא ,ןטרָאד ןופ טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רענעמ יד ןוא< .ןסיװ ךימָאל ,טינ
 | "מּוא םעד ןעונערּבמּוא וטסעוו ןיוש-טינ :טנָאזעג טָאה ןוא טנענעג טָאה םהרבַא ןוא * .טָאנ רַאפ ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ
 ,ןעגנערּבמוא יז וטסעוו ןיוש-טינ ,טָאטש רעד ןיא עקידלּושמּוא קיצפופ ָאד ןענייז רעמָאט * ?ןקידלוש םעד טימ ןקידליש
 ,ךַאז ָאוַא ןָאט ּוצ ריד הלילח ** ?ריא ןיא סָאװ עקידליטמוא קיצפופ יד ןגעוו ןופ טרָא םעד ןּבעגרַאפ שינ טסעוו ןוא
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 רעד זַא ,ןקידלוש םעד טימ ןקידלּושמּוא םעד ןטייט ּוצ

 הלילח ;רעקידלוש רעד יװ ױזַא ןייז לָאז רעקיד לושמּוא

 ןָאט טינ דרע רעצנַאג רעד ןופ רעטכיר רעד לָאז !ריד

 דעג לעוו ךיא ביוא :טגָאזעג טָאג טָאה = ?טייקיטבערעג

 ,טָאטש רעד ןיא עקידלישמוא קיצפופ םודס ןיא ןעניפ

 .ןגעווטרעייז ןופ טרָא ןצנַאג םעד ןּבעגרַאפ ךיא לעװ

 ךיא ,עז :טנָאזעג טָאה ןוא םהרבַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה יי

 ,רַאה ןיימ ּוצ ןדער ּוצ ךימ ייטשרעטנוא ךיא ,ךיד טעב

 ןּופ ןלעפ ןלעװ רעמָאט * .שַא ןּוא םיוטש ןיּב ךיא םגה

 ףניפ יד ןגעװ ןּופ וטסעװ ,ףניפ עקידלּושמּוא קיצפופ יד

 לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?טָאטש עצנַאג יד ןרעטשעצ

 ןוא ףניפ ןעניפעג ןטרָאד לעװ ךיא ביוא ,ןרעטשעצ טינ

 ,טדערעג םיא ּוצ לָאמ ַא רעדיװ טָאה רע ןּוא* .קיצרעפ

 ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט :טגָאזעג טָאה ןוא

 ןופ ןָאט טינ סע לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?קיצרעפ

 טעּב ךיא ,לָאז :טגָאועג רע טָאה * .קיצרעפ יד ןנעוו

 . ףדער לעװ ךיא ןּוא ,ןסירדרַאּפ טינ רַאה ןיימ ,ךיד

 רע טָאה !קיסײרד ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעװ רעמָאט

 ןטרָאד לעװ ךיא ביוא ,ןָאט טינ סע לעװ ךיא :טגָאזעג

 טעּב ךיא ,עז :טגָאועג רע טָאה"* .קיסײרד ןעניפענ

 רעמָאט :רַאה ןיימ ּוצ ןדער ּוצ ךימ ייטשרעטנוא ךיא ,ךיד

 :טנָאזעג רע טָאה ?קיצנַאװצ ןעניפעג ןטרָאד ךיז ןלעוו

 טָאה * .קיצנַאװצ יד ןגעװ ןופ ןרעטשעצ טינ לעװ ךיא

 ,ןסירדרַאפ טינ רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג רע

 ךיז ןלעװ רעמָאט :לָאמ סָאד רָאנ ןדער לעװ ךיא ןּוא

 טינ לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?ןעצ ןעניפעג ןטרָאד

 | .ןעצ יד ןגעוו ןופ ןרעטשעצ

 6 ,טי-26 ,חי |

 הָלֵלָח עֶׁשרְּכ קיִדְצכ הָיַחְו עשְריע קידצ תיִמָהִל הָוה
 הי מאו +טָּפְׁשִמ השעי אָל ץֶרָאְהלָּכ טפשה ךֶל ונ

 .יִפאָׂשָנְו ריִעָה ְךותְּב םקידצ םיִׁשִמֲח םֶדְסב אָצְמָאיטַא
 אָניהּנַה רַמאַֹו םֶהָרְבִא ןענ :םֶרּוכְעַּב םֹקָּמַה-לֶכְל וכ
 .ןּורֶָחַי יָלּוא :רּפֵאו רֶפָע יִכָאְ יָנָֹא-לַא רבדל יתלַאוה זי

 ילָּכיתֶא הָׁשִמֲחַּב תיִחְׁשִתָה הֶׁשִמֲה םקידצה םיִׁשִמֲה
 ּוהָׁשִמֲחַוםיִעְבְרַא םָׁש אָצְמָא-ִא תיִחְׁשַא אֵל רֶמא"ַו ריִצָה

 םיִָּבְרַא םש ןוָאְצְמִי ילוא רמאיו זילֵא רֵּבַרְל דוע ףֶסי כ
 רַחָי אָל"לַא רֶמאַֹּו :םיִעְְּרַאְה רָּבעַּב הָׂשָעֶא אֵל מאה ל

 אל רֶמאֹיַו םישלש םֵׁש ןֶאְצמִי ילוא הָרּבדֲאו ןדאל
 יִתְלַאוה אָניהְּנִה רֶמאֹּו :םישלש םש אָצְמֶאדמֶא הָׂשֲעָא אל

 .אָל רֶמאַֹו םיִרְׂשֶע םָׁש ןוָאְצִמִי ילוא יָלדֲא-לֶא רבדְל
 ינדאל רַחַי אָנילַא רֶמאֹו :םיִרְׂשֶעָה רוִבָעַּב תיזָשַא גל

 אֵל רמאיו הָרְׂשֶע םָׁש ןּאְצְמי ילוא םעפה"ךא הָרְבראַו
 רכדל הֶלִּב רֶׁשֲאַּכ הָוהְ ךליו :הֶרָׂשֶעָה רעב תיִחְׁשַא אל

 :ימקמל בש םֶהְרְּבִאְו םָהָרְבַאילֶא
 שכה |

 -רֵעַׁשְּב בשי טוָלְו םֶרֶעַב הֶמֹלְס םיִכְָלַּמַה יֵנְׁש ואבו 'לש
 !הרָצְרֶא םִיַּפַא וחתשינ םֶתאָרָקְל םֶקָיַו טולדארינ םֶלֶמ

 נילְו םֶכָּדְבַע תיּבילֶא אָ ורוק ינדָא-אנ הזה רֶמאּו >
 ורמאו םקכְרדל םֶּתְכַלֲהַו םֶּתְמִּכְׁשִהְו םֶכיֵלְגַ ּוצֲִר
 ואָבַו וילֵא וס דאְמ םֶּכירַצְפַו :ןיִלָנ בוחרב יִּכ אל

 םֶרמ :ולְכאיַו הָפָא תוצמו התשמ םֶהָל שעיו וָתיִּב-לֶא ד

 רעומ תובהילע ּוְמְנ םדָס יִׁשְנַא ריִעָה יִשָנַאְו ובָכשי
 ול ּורמאו טול-לָא וָאְרְקִיַו :הצקמ םעָה"לָכ ןקזדע ח

 וניֵלֵא םאיצוה הָלְיְקַה דלא ּואָּב-רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָה הא
 ךגס תֶלֶּדְַו הֶחְתִּפַה טול םֶהֹלֶא אצה :םֶתֹא הָעְדת י

 אחלוגסכ ץמק ד השנופ לח השוגד'נ לגמב ב ,ש

 טרעקענמוא ךיז טָאה םהרבַא ןּוא ;ןעמהרבַא ּוצ ןדער טקידנעעג טָאה רע ןעװ ,ןעגנַאנעגקעװַא זיא טָאג ןוא *

 .טרָא ןייז ּוצ

 טול ןּוא .םֹודס ןּופ רעיוט ןיא ןסעזעג זיא טול ןּוא ;טנװָא ןיא םודס ןייק ןעמוקעג ןענייז םיכָאלמ ײװצ יד ןּוא ג ו

 .דרע רעד ּוצ םינפ ןטימ טקוּבעג ךיז טָאה ןוא ,ןגעקטנַא יז טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעזרעד יז טָאה |

 רעּביא ףיוא טכענק רעייַא ןופ זיוה ןיא ןייֵא טרעק ,ןרַאה עניימ ,ךיַא טעב ךיא ,טעז :טגָאועג ייז וצ טָאה רע ןואי

 טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג ייו ןּבָאה .געוו רעייַא ףיוא ןייג טעוו ןוא ,ןרעדעפ ךיז טעװ ריא ןוא ;סיפ ערעייַא טשאוו ןוא ,טכַאנ

 ןענייז ןוא ,םיא וצ טרעקעגנייָא ןּבָאה יז ןּוא .,יײז ּוצ ןענַאטשעגּוצ רעייז רע זיא * .ןקיטכענ רימ ןלעוו סַאג רעד ףיוא

 - ןבָאה יז ןוא ,סנכוק עטרעייועומוא ןקַאּבעג ןּוא ,טײצלָאמ ַא טכַאמענ ייז רַאפ טָאה רע ןּוא ,זיוה ןייו ןיא ןעגנַאגעגנײרַא

 .ןסעגעג
 טלגנירעגמּורַא ,םודס ןּופ ןשטנעמ יד ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה ,טגײלעג ךיז ןּבָאה יז ךָאנ רעדיײא

 וצ ןּבָאה ןּוא ,ןטֹול ּוצ ןפורענ ןּבָאה ײז ןוא* .קע ּוצ קע ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ,טלַא זיּב גנוי ןּופ ,זיוה סָאד

 :טגָאזעג םיא

 .ןענעקרעד ייז

 ןלָאז רימ ,ודנוא ּוצ סױרַא יז גנערּב ?טכַאנ יד ןעמוקעג ריד ּוצ ןענייז סָאװ רענעמ יד ןענייז ּוװ

 .ךיז רעטניה ןסָאלשרַאפ רע טָאה ריט יד ןּוא ,גנַאנניֵא ןיא ליז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא טול זיאי
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 ,! תֹונָב יתש יל אנדהנה זועְרֶּת יחא אָנילַא ךמאמ :וירחא
 ןהל ושעו םכילֲא ןֶחְתֶא אָנְ"הֶאיצוא שיא זערייאל רֶׁשֲא
 --לַעייֵּב רָכָר ושעת"לא פאה םיִׁשָנָאְל קר םֶכיֵניְֵּב בוט
 ט דָחֶאָה וחָמאוו | הֶאלַה"שנ | ורמאלו :יתרל לֵצְּב ואָּב ןֵּכ
 שאב וצפו םהמ דל עֶרָנ הֶקֹע טופש טפ שי לּונְל"אָב
 י "תֶא םיִׁשָנֲאָה לי ;תֶלֶּדַה רָבְשל ושני דֹאְמ ולב
 :ּורְנְס תֶלָהַתֶאְ הָיּבַה טֶהיֵלֲא טולחתא ּואיִבַַו םדָי
 אי ןטקמ םירונפב ופה תיֵּבַה חַתְפרֶשא םיִׁשְנֲאָה-תֶאְו
 בי -לֶא םיִׁשָנֲאָה ּורָמאו :הַתָּפַה אָצְמִל ואליו סֹדָנ-דַעְו
 ריִעָּבדָל-רָׁשא סָכְו ד ינו נבו ןְתֶח הפ למ דעמול
 + הזה םוקָּמַהתֶא ּונְחַלֶא םיקחשמהיכ :םיקְמַהְדִמ אצוה

 הָתְָׁשִל הוה ונחלשיו הָוהְי ינפ"תֶא םֶתְקַעצ הָלְְִִ |
 יי ומוק רֶמאֹיַו ויתנב יחל | יָנְתָה-לֶא | רדיו טול א
 יהיו ריעָה-תֶא הָוהְי תוחשמ"יב הָוַה םיִקְּמִהְוִמ ּואְצ
 וט םיִכָאְלמַה וציאו הלע רחשה ימְכו :וינְתִח יניעב קחצמכ
 -לוֶתֹנְב יתשדתאו ְּּתְׁשִא-תֶא חכ םוק רמאל טולְּב
 ט וקיוחיו | ּהָמְהַמְתּיַו !ריִעָה וע הָפְּמִתְוִּפ .תֹאָצְמִּנַה
 ;רֵלְמחְב יתֹנְביּתְׁש דֵיְּו ֹוּתְׁשִאדְבּווָדיִּ םיִׁשָנֲאָה
 זי םָאיִצֹוהְכ יהיו :ריעל ץוחמ ּוהחעו והא ויָלָע הוה
 ךיֶרֲַא טיִּבְתלַא שפני טלה מאו הָצּוחַה םֶתֹא
 וי מאו :הָפְסִתְִּפ ממה הָדָהְח רֵּכַּכַה-לֶכְּב רֹמֲעַּת-לֵאְו
 .ש ליֶניעְּב ןַח ךִדבע אָצְִמ איהה זנד אלא םָהְלַא טול
 ישפנדתא תֹיֲחַהְל ידמע תשע רשא סה לדג
 :יִתָמְו הָעְרָה יִנְקַּבְדֹּת-ןִּפ הוָהָה טלִמהל םֵכּוא אֵל יָא
 כרֶעְצִמ אוהו הֶּמָׁש םנָל הָבֹרְק תאָוה ריִעָה אָנ"הַּנִה
 ברדְמאֹיַו :יִׁשְּפַנ יחתו אוה רֶעְצִמ אֵלֲה הָמָׁש אָנ "המלמא
 -תֶאיִּכּפַה יתלבל הוה רֶבּדִל םנ נפ יִתאָׂשְנ הגה ילַא

. 

 . -- השוגד 'ג 'כ סיסנ חחפ 'עי שוק "תי השואה צ "ך* הלאה ץומס ת
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 ,רעדירב עניימ ,ךייַא טעּב ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןּואי
 יב ןענייז ,ךייַא טעּב ךיא ,טָא* .סטכעלש ןייק טינ טּוט
 ךימָאל ,ןַאמ ןייק ןּופ טינ ןסייוו סָאװ רעטכעט ײװצ רימ
 טונ זיא סע יװ יז טימ טוט ןוא ,ךייַא וצ ןעגנערּבסױרַא יז
 ןייק ריא טלָאז רענעמ עקיזָאדיד רָאנ ,ןגיוא ערעייֵא ןיא
 ןטָאש םעד ןיא ןעמוקעג ןענייז יז יװ יװַא ,ןָאט טינ ךַאו
 יז ןּוא !קעװַא ײג :טגָאועג ײז ןּבָאה" .ךַאד ןיימ ןּופ
 ליוו ןטפשמ ןּוא ,ןעניֹוװ רענייא ןעמוקעג :טגָאועג ןּבָאה

 = רעגרע ךָאנ ריד טימ ךיז רימ ןלעװ דנּוצַא !ןטפשמ רע
 םעד ּוצ ןענַאטשענּוצ רעייז ןענייו ייז ןוא .ייז טימ יוו ןײנַאּב
 .ריט יד ןכערּבּוצניַא טנענעג ןּבָאה ןּוא ,ןטֹול ּוצ ,ןַאמ

 -נײרַא ןּוא ,טנַאה רעייו טקערטשעגסיוא רענעמ יד ןּבָאה **
 -רַאפ יז ןּבָאה ריט יד ןּוא ,זיוה ןיא ךיז ּוצ ןטֹול טכַארּבעג
 ןּבָאה ויוה ןּופ גנַאננייַא םייּב סָאװ טייל יד ןוא * .ןסָאלש
 יוז ןּוא ,סיורג זיּב ןיילק ןּופ טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ייו
 רענעמ יד ןוא += .גנַאגניַא םעד ןעניפעג טנעקעג טינ ןּבָאה
 םידייא ןַא ?ָאד ּוטסָאה ךָאנ ןעמעוו :ןטֹול ּוצ טגָאועג ןּבָאה
 רָאנ ןעמעװ רעדָא ,רעטכעט ענייד ןּוא ןיו ענייד רעדָא
 ;טרָא םעד ןּופ סױרַא ריפ ,טָאטש רעד ןיא טסָאה ּוד

 סָאד לײװ ,טרָא ןקיוָאדמעד ןרעטשעצ רימ םורָאװ

 זדנוא טָאה טָאג ןּוא ,טָאג רַאפ טיורג זיא ייז ןגעוו יירשעג
 | .ןרעטשעצ ּוצ יז טקישעג

  ּוצ טדערעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאנעגסױרַא טֹול זיא יי

 ,רעטכעט ענייז ןעמּונעג ןּבָאה סָאװ יד ,סמידייא ענייז
 ויא רע ןוא .טָאטש יד טרעטשעצ טָאג םורָאװ ,טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ סױרַא טײג ,ףיוא טייטש :טנָאועג טָאה רע ןּוא
 .סמידייא ענייז ןּופ ןגיוא יד ןיא סַאּפש טכַאמ סָאװ רענייא יװ ןעװעג

 ײטש :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןטול טליײַאעג םיכָאלמ יד ןּבָאה יװַא ,ןעגנַאועגפיוא ןיא ןגרָאמירפ רעד יװ ןוא *
 רעד ךרוד ןרעוו טכַארּבעגמּוא טינ טסלָאז ידּכ ,ָאד ךיו ןעניפעג סָאװ רעטכעט ײװצ ענייד ןוא ,בײװ ןייד םענ ,ףיוא
 ןייז ןופ טנַאה יד ןּוא ,טנַאה ןייו ןעמּונעגנָא רענעמ יד ןּבָאה ,טמַאזעג טָאה רע וַא ןוא"" .טָאטש רעד ןופ דניז
 יסיורַא םיא ןּבָאה יז ןּוא .םיא ףיוא גנּומירַאּברעד סטָאג ןגעוו ןופ ;רעטכעט ײװצ עניז ןופ טנַאה יד ןּוא ,ּבײװ
 ,ןסיורד טריפעגסױרַא םיא ןּבָאה יו יח ,ןעװעג "א סע ןּוא'י .טָאטש ןסיוא טזָאלעג םיא ןּבָאה ןוא ,טריפעג
 ןיא ןלעטשּפָא טינ ךיז ןוא ,ריד רעטניה ןקּוקמּוא טינ ךיז טסלָאז ;ןּבעל ןייד טימ ןירטנַא :טנָאזעג רע טָאה יװַא
 טינ :טגָאועג ײז ּוצ טול טָאה* .ןרעװ טכַארּבעגמוא טינ טסלָאז ידּכ ,גרַאּב םּוצ ןירטנַא ;טנגעג רעצנַאג רעד
 ענײד ןיא טייקילעוטייל ןענופעג טָאה טכענק ןײד ,ךיד טעּב ךיא ,עו*  .ןרַאה עניימ ,ךייַא טעּב ךיא ,יוזַא
 -טנַא טינ ןעק ךיא רעּבָא ;שפנ ןיימ ןּבעל ןוָאל ּוצ ,רימ טימ ןָאטעג טסָאה ּוד טָאװ דסח ןייד טסיירנעג טסָאה ןּוא ,ןגיוא
 ,טָאטש ענעי ויא ,ךיד טעב ךיא ,ןָא* .ןּברַאטש לעװ ךיא ןּוא ,ןגָאינָא ךָאנ ךימ טעװ וייב סָאד םורָאװ ,גרַאּב םּוצ ןעניר

 שפנ ןיימ ןּוא-סניילק ַא ךָאד ויא יו-ןענירטנַא ןיהַא ,ךיד טעב ךיא ,ךימָאל ;סניילק ַא ויא יז ןוא ,ןפױלטנַא ּוצ ןיהַא טנָאנ !
 ןרעקרעּביא טינ לָאז ךיא ,ךַאז רעקיזָאדרעד ןיא ךיוא םינפ ןײד ןיוש ךיא ,עו :טגָאזעג םיא ּוצ רע טֶאה < .ןּבעל ןביילב טעוו
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 ןירטנַא ,ךיז לייא * .טגָאזעג טסָאה ּוד סָאװ טָאטש יד

 - טסמיק ּוד ויּב ,ךַאז ןייק ןָאט טינ ןעק ךיא םורָאװ ,ןיהַא

 טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג ןעמ טָאה םּורד .ןיהַא

 | | -  .ארֲעֹוצ

 ,דרע רעד ףיוא ןעגנַאגעגפיוא ןעװעג זיא ןוז יד <

 "עג טָאה טָאג ןּוא** .רַעֹוצ ןייק ןעמּוקעגנָא זיא טול ןעוו

 ןוא לּבעװש הָרֹומַע ףיוא ןּוא םֹודס ףיוא ןענעגער טכַאמ

 טרעקעגרעּביא טָאה רע ןּוא * .למיה ןּופ ,טָאג ןופ ,רעייפ

 .רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא ,טנגעג עצנַאנ יד ןוא ,טעטש עקיזָאדיד

 ןוא* .דרע רעד ןופ גנוצָארּפש יד ןּוא ,טעטש יד ןופ

 זיא ןּוא ,םיא רעטניה ןּופ טקּוקענמּוא ךיז טָאה ּבײװ ןייז

 .ץלַאז לײז ַא ןרָאװעג

 ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה םהרבַא ןּוא *י

 .טָאג רַאפ ןענַאטשעג ןטרָאד ויא רע סָאװ טרָא םעד ּוצ

 ןוא ,הָרֹומַע ןּוא םודס ףיוא טקוקעגּפָארַא טָאה רע ןּוא =

 ,ןעזעג טָאה רע ןּוא ,טנגעג רעד ןּופ דנַאל ןצנַאג םעד ףיוא

 ךיור רעד יװ ױזַא ףיוא טייג דנַאל ןּופ ךיור רעד טשרע

 | = = .ןוויואכלַאק ַא ןּופ

 יד טרעטשעצ טָאה טָאג ןעװ ,ןעשעג יא יוזא =

 ,ןעמהרבַא ןָא טכַאדעג טָאה טָאג זַא ,טנגעג רעד ןופ טעטש

 "רעּביא רעד ןּופ ןטימ ןּופ ןטֹול טקישעגסױרַא טָאה ןּוא

 ןיא זיא טול סָאװ טעטש יד ןרעקרעביא םייּב ,שינערעק

 .ןסעועג ייז
 טָאה ןּוא ,רעוצ ןּופ ןעגנַאנעגפױרַא זיא טול ןּוא =

 ;םיא טימ רעטכעט ײװצ ענייז ןּוא ,גרַאּב ןפיוא טצעוַאּב ךיז =

 .רעטכעט ײװצ עניז ןוא רע ,לייה ַא ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא

 38-2 , טי

 ללָכוא אָל יִּכ חָמָׁש טֶלּמִה רַחֵמ ָּּתְרִּבִּד רֶׁשֲא ריִעָה ככ
 ריִעָה"םָׁש ארק ןפ"לע הֶּמָׁש ךאְבידַע רָבִד תֹוׂשֲעַל
 הידיַו :הרעצ אָּב טול ץֶרָאָה-לַע אָצָי שמָשַה :רַעֹוְצ 5

 ךמ הָוהְי תאמ שאו תיִדְפָנ הָרֹמֲע-לַעְ םֶדְמלַע ריטמה |
 תֵאְו רִֵַּה-לֶּכ תַאְו לאה םיִרְצִה-תֶא ךֹפֲהָיַו :םִיָמָּׁשַה הכ
 וירחאמ ותשא שֵּבַּתַו :הָמָדֶאָה חַמֶצְו םיִרָעָה יִבָשידלָּכ וכ
 םוְּמַלֶא רֵקִבַּכ םֶהָרְבַא םֶּכְׁשו :חלֶמ .םיצָ יהְּתַו :כ
 םםֹידס ינ-לַע ףקְׁשִיַו :הָוהְי ;נפ-תֶא םש ַמָעירְׁשֶא חכ
 רַטיִק הָלֶע הָנהְו ארה רפה ץֶרַא ינְפ-לְּכ לעו הרע

 יִדָע"תֶא םיִחֹלֶא תחשב יהיו :ןׁשְבּכַה רֶטיִקְּכ ץֶרֶאָה טי
 ְךתמ טולדתַא חלשיו םהְרְבא"תַא םיהלא רֵּכְזו רֶּכִּכַה

 לעיו ?טול ןֵהֶּב בשיירשא םיִרָעֲה-תֶא ךפָהְּב הֶכִפֲהָה ל
 תֶבָׁשְל אָרָי יִכ ומע ויְתֹנְב יתשּו רֶהְּב בשיו רעוצמ טול

 הָריִכְּבַה רֶמאְּתַו :ויָתֹנְב יִּתְׁשּו אּוה הָרְעְמַב ביו רֵעֹוְצְב אל
 ניִלָע אובל | ץֶרֶאָּב ןיא שיאו ןָק ּוניֵבָא הָריִעְצַ-לָא

 הבשן ּוניִבָאיתֶא הָקְׁשִנ הָכְל :ץֶרָאָה-ָּכ ךֶרָרְּכ ל
 הָליֵַּּב יי ןָהיִבָא"תֶא ןיִקְׁשַּתַו :עַרָז ּוניִבָאֵמ הָיחּו ומַע ל

 ּהָבְכִׁשְּב עדיאל ָהיֶבָא-תֶא בֵּכְׁשִּתַ הָריִכְּבַ אֵבְּתַו אוה
 הָריִעְצַ-לָא הָריִכְּבַה רֶמאֵּתַו תְרָחְמִמ יה :הָמוקְב רל

 ואבו הָלולַה-םַ יי ונקשנ יָבָא-תֶא שמא יתבכשְדה |
 אּוָהַה הלילב ם ןיקשפו :עֶדז וניִבָאִמ הָיחְנו ומע יִבְכִׁש הל
 עֶדייאָלְו ומע .בפשתו הָריִעְצַה םֶקָּתַו יי היכָאיתא |
 רֶלּתַו :ןהיֵבֲאָמ טולדתב יתש ןירהתו :הָמָקְבּוּהָבְכִׁשְּב | :

 "דע בָאֹומייִבֲא אוָה בָאֹומ ומָש אָרְקִּתַו ןֵּב הֶרָיְִּבַה
 יטַעְְּב ומש ארקתו ןפ הדל ג גוי הָריִעְׁשִהְו ?םֹּיַה חל

 : .וםֹלַהירֵע ןימעדנב יבא אה

 < רל דקנ - אהה ןומס ל הלאה ובס תכ פסנהחפ אכ

 ;רעוצ ןיא ןציז ּוצ טַאהעג ארומ טָאה רע םורָאװ

 :רערעגניי רעד ּוצ טנָאועג ערעטלע יד טָאהײ

 .ןעמָאז א רעטָאפ רעודנוא ןופ ןטלַאה =

 רעד ןּופ רעגייטש רעד יװ יװַא ,ודנוא ּוצ ןעמוק ּוצ דרע רעד ףיוא ָאטינ ויא ןַאמ ןייק ןוא ,טלַא זיא רעטָאפ רעודנוא |

 -פיוא ןלעוו רימ ןּוא ,םיא טימ ןגיל ןלעוו רימ ןּוא ,ןײװ טימ רעטָאּפ רעודנוא ןעקנירטנָא רימָאל ,םּוק* .דרע רעצנַאג

 יד ןּוא ,טכַאנ רענעי ןיא ןייוו טימ רעטָאפ רעיײז ןעקנּורטעגנָא ייז ןּבָאה *

 םיוא ריא ןופ רעדָא ךיז ןגייל ריא ןּופ טסּוװעג טינ טָאה רע ןּוא ;רעטָאפ ריא טימ ןגעלעג זיא ןּוא ןעמוקעג ויא ערעטלע

 .טימ ןגעלעג ךיא ןיּב ןטכענ ,עז :רערעגנַיי רעד ּוצ טנָאועג ערעטלע יד טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּוא = .ןייטש

 .ןופ ןטלַאהפיוא ןלעװ רימ ןּוא ,םיא טימ גיל ּוד םּוק ןוא ,טכַאנ יד ךיוא ןײװ טימ ןעקנירטנָא םיא רימָאל ;רעטָאפ ןיימ

 ערעגני יד ןּוא ,ןײװ טימ רעטָאפ רעייו ןעקנּורטעגנָא טכַאנ רענעי ןיא ךיוא יז ןּבָאה * .ןעמָאז ַא רעטָאפ רעזדנּוא

 .ןייטשפיוא ריא ןּופ רעדָא ךיז ןגייל ריא ןּופ טסּוװעג טינ טָאה רע ןּוא ;םיא טימ ןגעלעג ויא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא

 ַא ןרָאּבעג טָאה ערעטלע יד ןּוא** .רעטָאפ רעייז ןופ ןרָאװעג קידעגָארט ןענייז ןטול ןופ רעטכעט עדייב ןּוא * :

 ךיוא יז ,ערעגני יד ןּוא** .בָאֹומ ןקיטנײה םעד ןופ רעטָאּפ רעד ויא סָאד ;בָאּומ ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ,ןוז

 | .ןמע ןּופ רעדניק עקיטנייה יד ןופ רעטֶאפ רעד זיא סָאד ;ימַעְִּב ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה יז ןּוא ,ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה

 ב ןיילק א
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 א ןיֵבּו שדקְיב בש בה הָצְרַא םֶהְרְבַא םשמ טסו
 ג יִתָחֲא ֹוּתְׁשִא הָדָׂש-לֶא םֶהָרְבַא רֶמאֹּיַו :רָרְּב רו רוש
 .גאָבָּיַו :הָרָשתֶא חק רֶרָ למ בֵלְמיִבֲא חַלְׁשו אוָה
 תמ וה ול מא הלילה םִלָחַּב ךלֶמיִבֲא-לֶא םיִהלָא
  ךלֶמיִבאו ;לַעָּב תַלְעְּב אקו ְתְחַמְל-רְׁשֶא ההָשִאָה-לַע
 ח אֹלֲה !גְרֲהּת קידצהסנ יונה יורא ראו ָהיֶלֵא ברה אל
 תצוה יִחָא הָרְמָא אוָה-םַנדאיַהְו אוה יִתָחָא :ל"רמא אּוה
 ו םימלָאָהויִלַא רָמאיו :תאְז יתישע יפו יקנו יִבְבְל-ָתְּב
 ךֶשְחֶאְו תאו תישע לבבלדסתב יִּכיִתְְַי יָא ג םלָחְ
 גָהילֲא ַעֶנָנִל ךיִתַתנאל ןְּכילַע | ילדוטָחְמ תיא יָכֹנָא-ִג
 ףדעב לֵּלַּפְתִִו אוה .איבניּכ ׁשיִאָהתֶׁשֲא בשה הָמֹעְ
 -רֶׁשֲא-לֶכְו הֶּתַא תּומָה תָֹמייֵּכ עַד בישמ ד ךניאדסאו היחו
 ח רפדיו ויָדָבֲע-לֶכִל ארק רקבּכ ךָלִמיִבָא םכשוו דל

 ;דָאְמ םיִשְנַאַה וארו םהינואב הֶּלִאָה םיִרָבְּדַ-לְּכ-תֶא |
 ס דהֶמּוונְל ָתישָע"הַמ ול רָמאו םהְרְבַאְל ךֶלֶמיִבֲא ארק
 הדָלֹדְג הָאְמָח ה יִּתְכלְמַמ-לַ יֵלָע ָתאָבָהייֵּכ ךל יִתאָטִח
 ךלמיבא רֶמאֹיַו :יִדָּפִע ָתישע ושעיחאל רֶׁשֲא םישעמ |

 טמא :הוה רֶבֶדַה-תֶא תשע יִּכ תיִאְר המ םֶהְרְבַא-לֶא
 זה םוקמּפ םיהלֶא תארידיא קר יִּתרַמָא יִּכ םֶדָרְבַא
 אוה יֵבָא-תַב יִתחֶא הָנְמָא-נו :יִתְשִא רביחלע יננְרַהו
 ועתה רֶׁשֲאַּכ יחמ :הֶשֶאְל יִלייהְַּו ימאזתב אל ךא
 יִשֲעַּה רָשֶא ךסח הֶז הל רמאו יִבָא תיּפִמ ֿםימלֶא יתא
 יחֶא ילדירמא הָמְש אוָבָנ רשֶא םוקָּמַה-לֶּכ לָא יִדּמע
 יי ןתיו תחְפְשּו םיִדָבִעַו רֶקְבּו ןאָצ לבא חלו :אּיִה
 וט ךֶלֶמיִבֲא רֶמאַֹּו :יִתְׁשִא הָרָש תֶא ול בָשוו םֶהְרְבִאְל
 ט דַמָא הָרָשלו :בש ניב בוט דונפל .יצרא הגה
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 ב

 םּוצ ןטרָאד ןּופ ןגיוצענקעווַא טָאה םהרבַא ןּוא ר
 ןשיװצ טצעזַאּב ךיו טָאה רע ןּוא ,םורָד ןּופ דנַאל

 ==  .רָרֹג ןיא טניווועג טָאה ןוא. ,רוש ןשיװצ ןּוא ׁשֵדֶק

 :ןהרש .בײװ וו ףיוא טגָאזעג טָאה םהרבָא ןוא*

 רעד ךֶלָמיִבַא טקישעג טָאה .רעטסעווש ַא עניימ זיא יז

 טָאג ןיא* .ןהרׂש ןעמונענוצ טָאה ןּוא ,רֶרּג ןופ ךלמ
 טָאה ןוא ,טכַאנ רעד ןּופ םולח ַא ןיא ןכֶלָמיבַא וצ ןעמּוקעג
 יורפ רעד ןגעוו ןּופ ןברַאטש טסעװ ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ

 .ןַאמ ַא ןופ ּבײװ יד זיא יז םורָאװ ,ןעמּונעג טסָאה ּוד סָאװ

 -עג טָאה רע ןּוא טנענעג טינ ריא ּוצ טָאה ךֶלֶמיִבַא ןוא *

 ףענרה .קלָאפ קידלושמוא .ךיוא וטסליוו ,טָאג ;טגָאז

 ַא .עניימ| זיא יז .:טגָאזעג ןײלַא טינ רימ רע טָאה'

 רעניימ זיא רע :טנָאזעג טָאה יז ךיוא , ױ ןּוא ?רעטסעווש
 | ןוא ןצרַאה .ןיימ ןופ טייקכעלרע רעד ןיא .רעדורב ַא |

 .ןָאטעג סָאד .ךיא ּבָאה טנעה עניימ ןופ טײקנײר רעד ןיא
 א סײװ ךיא ,ָאי :םולח ןיא טנָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה'

 .,ןָאטעג סָאד ּוטסָאה ןצרָאה ןייד ןופ טייקכעלרע רעד ןיא
 ןקידעו ןופ ןריימרַאּפ טלָאװעג ךיוא ךיד ּבָאה ךיא ןּוא
 .ּוצ ןרירּוצ ךיז טוָאלענ טינ ךיד ךיא ּבָאה םּורד ,רימ ּוצ
 םורָאװ ,ןַאמ םעד ןופ ּבײװ יד םּוא רעק ,דנּוצַא ןואי  .ריא
 ןּוא ,ריד .רַאפ ןייז ללּפתמ טעװ רע ןּוא ,איבנ א זיא רע

 ,םּוא טינ יז טסרעק וד רעּבָא ּביוא ;ןּבעל ןּבײלּב טסעװ

 .סָאװ עלַא ןוא ּוד | ]בראש וטסעװ ןברַאטש זַא ןסיוו יז

 .ריד ּוצ ןרעהעג

 דעג טָאה ןּוא ,טכענק | .ענייז עלא ןפּורעגפיונוצ טָאה ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפענ ךיז ךֶלֶמיִבַא טָאה *

 ךֶלֶז ָםיבַא ןּוא * .טַאהעג ארומ רעײז ןּבָאה ןשטנעמ יד ןוא ,ןרעיוא ערעייו ןיא רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טדער

 | ןועקַא טקידניזעג ךיא ּבָאה סָאװ ןוא ?ןָאטעג זדנוא וטסָאה סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןעמהרבַא ןפּורעג טָאה

 ּוטסָאה ,ןָאטעג טינ ןרעװ סָאװ םישעמ ?דניז עסיורג ַאזַא ךיירגיניק ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא טכַארּבעג טסָאה ּוד סָאװ ,ריד |

 ?רַאז עקיואדיד ןָאטעג טסָאה ֹוד זַא ,ןעזעגנייֵא ּוטסָאה סָאװ :ןעמהרבַא וצ טגָאזעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא *  .רימ ּוצ ןָאטעג

 ,טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ָא ָאטינ זיא טָאג רַאּפ ארומ ןייק , רָאוורַאּפ :טרעלקעג ּבָאה ךיא לײװ :טגָאזעג םהרבַא טָאה יז |

 ןיימ ןופ רעטכָאט יד ,רעטסעווש ַא עניימ ןתמא רעד ןיא ךיוא זיא יז ןוא = .ּבײװ ןיימ ןועוו ןופ ןעגרה ךימ ןלעוו 1 ןּוא

 .טָאה טָאג זַא ,ןעוועג זיא סע ןוא < .ּבײװ ַא רַאפ ןרָאװעג רימ יז זיא םּורד ;רעטּומ ןיימ ןּופ רעטכָאט יד טינ רָאנ ,רעטָאפ

 .:רימ טימ ןָאט טסלָאו וד סָאװ דסח ןַײד ןייז לָאז סָאד :טגָאזעג ריא ּוצ ךיא ּבָאה ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ןופ טלגָאװרַאפ ךימ

 | // -.רעדּורּב ַא רעניימ זיא רע :רימ ףיוא גָאז ,ןעמוק ןיהַא ןלעװ רימ סָאװ ,טרָא ןכעלטיא ןיא

 רע ןּוא ,ןעמהרבַא ןּבעגעג טָאה ןּוא ,ןטסניד ןּוא טכענק ןּוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןעמונעג ְךֶלֶמיִבֲא טָאהי* |

 סע ּוװ ;ריד רַאּפ דנַאל ןיימ זיא טָא :טגָאועג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא* .ןהרש ּבײװ ןייז טרעקענמּוא םיא טָאה |

 .רעדּורּב ןייד ןּבעגעג ךיא בָאה טָא :טגָאועג רע טָאה ןהרש ּוצ ןּוא* .ךיז ץעואב ,ןגיוא ענייד ןיא טּוג ויא
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 םיניֵע תּוסְּכ ללדאוה ז הנה חאל ףֶסֶּכ ףֶלָא יִּתַתָנ הגה | יד רַאפ קעדוצ ַא ריד זיא סָאד ,עז ;קיטשרעּבליז טנויוט
 -לֶא םֶהָרְבַא לֵלַּמְתיו : תחכנו לפ תאו ְךֶהֵא רֶׁשֲא לָכְל ּוטסיּב ןעמעלַא רַאפ ןוא ;ריד טימ סָאװ עלַא ןגעקַא ןגיוא

 יָתֹחְמַאְ וּתׁשַא-תֶאְו ךְלָמיִבָא-תֶא םיהֹלֶא אָּפְרִיו .םיהלאה | |

 ר
- 

 ְךֶלֶמיִבֲא תיִבָל םָהָרילְּכ דַעְּב הָוהְי הֵצָע רֶצֲעייּכ ודל חי .טקיטרַאפטכערעג
 סם !םֶהרְבַא תֶׁשֲא הרש ובד-לַע = טָאג ןּוא ,טָאג וצ ןעוועג ללּפתמ טָאה םהרבַא ןוא יז |

 אפ | ,ןטסניד ענייז ןוא ,בייוו ןייז ןּוא ,ןכֶלֶמיבַא טליהעג טָאה

 קדרשל הָוהְי שעיו רֶמֶא רֶׁשֲאַכ הָרׂשתֶ דָקֶּפ הָוהַו * טָאג טָאה ןסָאלשרַאפ םורָאװ * .ןרָאּבעג ןּבָאה יז ןּוא

 ונְְול ה םֶהָרְבַאְל הרש דֶלָתַו רהתו !רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ : סכֶלֶמיִבַא ןופ טכַארט רעדעווטעי ןסָאלשרַאּפ טָאהעג

 -תֶא םֶהָרְבַא אָרְקיו ;םיהלא ותא רַּבִּד-רֶׁשֲא דָעימַל : .ּבײװ סמהרבַא ,הרש ןגעוו ןּופ ויוה

 למ :קֶחְצִי הרָׂש ול-הדְלי-רָׁשֲא ולזדלטה ָנְּביםָׁש ד | |
 ותא הוצ רֶׁשֲאַּכ םיִמָי תמש ונְּב קָחְצְיתֶא םֶהְרְבִא | רע יװ יױװַא ,ןהרש ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןואי

 קחי תֶא ול רֹליֵהְּב הָנׁש תֶאְמְדִּב םֶהָרְבַאְ :םיהלָא יח = | | "₪ אכ
 משה"לָּכ םיִהֹלֶא יל הֶׂשָע קֹהְצ הָרָש רֶמאֹּתַו :וָנָּב ו ל "ו לא ןהרש יצ ןָאטעג טָאה טָאג ןוא ,טגָאזעג |

 הָרָׂש םיִנָב הקינוח םהָרְבַאְל ללמ ימ רמאתו : / ?יקַחָעְי ז ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא הרש ןּוא : .טדערעג טָאה

 םֶדְרְבַא שעו לָמְעו דלה לדני :וינקזל ןב יתְרליִּכ ח | וצ ,רעטלע ןייז ףיוא ןוז ַא ןעמהרבַא ןרָאּבעג טָאה

 -תֶא הָרָׂש אֶרֵּתַו ;ָחְצִי-תֶא .למָנִה שב לוג הֶתשְמ = םהרבַא ןוא * .טגָאזעגנָא םיא טָאה טָאג סָאװ טייצ רעד

 רֶמאֹּתַו :קחצִמ םֶהְרְבִאְל הָדְליירְׁשֶא תיִרְצִּמַה רֶגְהְדְּב '  ןרָאּבעג םיא ויא סָאװ ןוז ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה
 ְךֶּב שריי אֵל יִּכ בתא תאווה | דָמָאָה ׁשֶרָג םֶהְרְבַאְל

 יעעפ אמ רֶבָדֲה עַריו :קָחְצִי-םִע יִנְּב סע תאֹּוַה הָמָאָה *
 -לַא םֵגְרְבַאילֶא םודלֶא רֶמאֹל ;ֹונְּב תֶדֹוא לע םֶהְרְבַא בי

 ' ןּוא* .קֶחצִי ,ןרָאּבעג םיא טָאה הרש סָאװ ,ןרָאװעג

 יװ ױזַא ,געט טכַא ּוצ ןקחצי ןּז ןייז טלמעג טָאה םהרבַא

 - ףילא רמאת רֶׁשֲא לפ תְמַאדלעו רעַַה-סַע ל ךיֶניֵעָּב עֶרָי ןעװעג ןיא םהרבַא ןּוא* .ןלױּפָאּב םיא טָאה טָאנ
 "תא םנו :ער] ךֶל ארק קחציִב יפ ּהָלְְּ עַמְׁש הרש ע ןרָאּבעג םיא זיא קחצי ו ןייז ןעוו ,טלַא רָאי טרעדנוה

 וםָהְרְבַא םָּכְׁשַיַו :אוח ךעְרז יִכ ונמישא לול הָמָאָהְִּב די | | .ןרָאװעג

 -לַע םש רֶנֵה-לֶא ןְתִיַו םִיַמ תַמחְ םחְלְ"הְקו רקכּב רימ טָאה רעטכעלעג ַא :טגָאזעג טָאה הרש ןואי
 רַאְּב רֵּבְרִמְּכ עתתו ּךֵֶַּו ָהְתְלַשיו דָלֶיַה"תֶאְו הָמְכְׁש
 תרַחַּת רֶלֶיַה-תֶא ךלשתו תֶמַהַהִמ םִַמַה לכו :עַבָׁש
 יוְמִמִּכ קחרה דָגמ ּהל בֶׁשֲעַו לֵּתַו :םֶהיֵׂשַה רַחַא

 אןכָאל טעװ ,סע טרעה סָאװ רעכעלטיא ;טכַאמעג טָאג

 טנָאועג טלָאװ רעװ :טנָאזעג טָאה יז ןּוא* .רימ ןגעוו

 ןרעּבעג לעװ ךיא זַא ?ןגייז רעדניק טעוו הרש :ןעמהרבַא

 ?רעטלע ןייז ףיוא ןוז ַא

 םעד ןיא טײצלָאמ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה םהרבַא ןּוא ,ןרָאװעג טניֹוװטנַא זיא ןּוא ,ןסקַאװעג ויא דניק סָאד ןוא*

 | .ןרָאװעג טניוווטנַא זיא קחצי סָאװ גָאט

 ןוא 5  .ךינ טליפש רע יװ ,ןעמהרבַא ןרָאּבעג ט טָאה יז סָאװ ,תירצִמ רעד רֶנָה ןּופ ןוז םעד ןעזעג טָאה הרש ןּוא *

 טעװ טסניד רעקיזָאדרעד ןופ ןוז רעד םורָאװ ,ןוז ריא ןוא טסניד עקיזָאדיד סױרַא ביירט :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג טָאה יז

 .ןקחצי טימ ,ןּוז ןיימ טימ ןעשרי טינ

 וצ טגָאזעג טָאג טָאה * = .ןוז ןייז ןנעוו ןּופ ןעמהרבַא ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש רעייז ןעװעג זיא ךַאז יד ןוא יי

 ,ריד טנָאז הרש סָאװ ץלַא ;טסניד רעד רעּביא ןּוא ,לגניי םעד רעביא ןגיוא ענייד ןיא ןייז טכעלש טינ לָאז :ןעמהרבַא

 טסניד רעד ןּופ ןּוז םעד ךיוא רעּבָא * .ןעמָאו ןייד ןרעוו ןפורעג טעװ ןקחצי ףיוא םורָאװ ,לוָק ריא ּוצ ןייַא ךיז רעה

 | .ןעמָאז ןייד זיא רע לײװ ,קלָאפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיא לעװ

 . -רֶגָה ּוצ ןּבעגעג ןוא ,רעסַאװ לגָאל ַא ןוא טיורּב ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז םהרבָא טָאה +

 -ענמּוא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא יז ןוא ;טקישעגקעװַא יז טָאה ןּוא ,דניק סָאד ךיוא ןּוא--לסקַא ריא ףיוא ןָאטעגפױרַא

 ןפרָאװעגקעװַא טָאה יז ןּוא ,לגָאל ןּופ ןעגנַאנעגסױא רעסַאװ סָאד זיא * .עַבָׂש-רַאּב ןּופ רּבדמ םעד ןיא טעשודנָאלּב

 ,טײװ סָאשנניוּב ַא רַאפ רעּביאנגעקַא טצעועג ךיז טָאה ןּוא קעַא זיא יז ןוא * ,ךעלמייּב יד ןּופ םענייא רעטנּוא דניק סָאד
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 דנְמ .בֶׁשֵּתַו רליה תֹומְּב הָאְרֶא-לַא הָרְמֶא יִּכ תֶׁשָק
 ענה לוָק-תֶא םיִהֹלֶא עמשיו :ָּדְבּתַו ְּלְקדתֶא אקח
 הל רמא םימשהדמ ָנָהלֶא ! םיהלֶא דאל ארק
 רעה לוק-לֶא םיִהְלֶא עֶמְׁשיִכ ִאְריִּתילֲא רֶגֶה ךְלד -המ
 דתֶא קיח רַעַנַה-תֶא יִאְׂש יִמּוק !םָש-אוה רֶׁשֲאַּב
 יי ָהיֶניֵע"תֶא םיהלָא חַקפַּיו :ונמישא לוד יוגְלייכֹוּב דד
 קְׁשּתַו םִיַמ תהא .אלמתו דלתו םִיָמ רֶאְּב אָרִתו
 כ ירָבְרִּמַּב בש לדו רענַה-תֶא םיקלָא יקי  !רַעֶנַה-תֶא
 אב הא מא ולדחקתו ןְראָּפְרכְדַמְּב בשיו :תשק הבר יהו

= 

 מ :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ
 יש "לֶא ואָבְצ-רַׂש לֹכיִפּו ְךֶלְמיִבָא רֶמאַָּו אוהה תעּב ידו
 :השע הָּתַא-רְׁשֶא לֶכְּב מע םיהלא רמאל םֶהָרְבַא
 כ יִנְִנְלְו יל רַקְׁשִּתיִמִא הנה םיהלאב יל הָעְבָּׁשִה הֶּתעו
 -םִעְו יָּמִע הָׂשֲעּק מע יִתיֵׂשָע רֶׁשֲא דֶסֵלּכ יִּדְכנל
 יג ;ָצֵבָׁשֶא יִכֹנָא םֶהָרְבַא רֶמאֹּיַו :הָּב הָּתְרנ"רְׁשֲא ץֶרֶאָה
 הג רֶׁשֲ םִימַה רָב תודא-לע ךלֶמיִכָא-תֶא םֶהָרְבַא ַחֵכֹוהְו
 כ ימ יּתְעַָי אל ךלָמיִבָא רֶמאֹ :ְלֶמיִבא ידבע ּולְ
 יכנא םֶנְו יל תְדגה"אל התאמנו הוה רָבידַה-תֶא הֶׂשֶע
 פ ֵַַּו רֶקָבּו ןאָצ םֶהָרְבַא הקו :םִַּה יִתְלִּב יִתְעַמְש אל
 חכ ײתֶא םֶהְרְּבַא בָצּה !תיִרְּב םֶהיֵנְׁש ּותְרְכִיַו ְךֶלָמיִבֲאל
 טכ םבֶהָרְבַא-לֶא ְךֶלֶמיִבֲא רָמאּיַו ןהָּבִל ןאצה תֶׂשֶבִּכ עַבָׁש <

 :הָנָּדַבְל ָּתְבצִה רֶׁשֲא הֶּלֶאָה תשָבְּכ עבש הֶּנִל חָמ
 יִּלהיְהִּת רובעב יִדימ ֵקִּת תֹׂשֶבְּכ עַבֶׁש-תֶא יֵּכ מא
 אל םקְמל ארק ןְכילַע :תאוה רֶאְּבַה-תֶא יִּתְרַפָח יִּכ הָדֹעְל .

 בל תתיִרְב ּוָתְרְכיַו !םֶהיֵנְׁש ועָּבְשִנ םָׁש יִּכ עַבֶׁש רַאְּב אהה
 -לֶא ובשיו ֹואָבְצ-רַׂש לפיפו ךלמיבא םקו עבש רֶאְבּ
 ל םשּב םשדארקיועבש ךאְבְּב לֶׁשֲא עמו :םיתשלפ ץרא
 דל 5 ;םיִּבַרםיִמְי .םיקשלפ ץֶראְּבסַהְרְבארֶַ :םלוע לאהָוהְ
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 דניק סָאד יװ ןעז טינ ךימָאל :טנָאזעג טָאה יז םורָאװ
 -פיוא טָאה ןוא ,רעּביאננעקַא ןסעזעג זיא יו ןּוא .טּברַאטש
 טרעהעג טָאג טָאה ** .טניײוװעג טָאה ןּוא לוק ריא ןביוהענ
 ןפורעג טָאה טָאג ןופ ךאלמ ַא ןוא ,לגניי םעד ןופ לוק םעד
 זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ןוא ,למיה ןופ ןרֶנָה וצ
 - -ענוצ טָאה טָאג םורָאװ ,ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז ?רֶגֶה ,ריד
 = .טרָאד ןיא רע ּוװַא לגני םעד ןּופ לוק םעד וצ טרעה
 טימ ּוצ םיא טלָאה ןוא ,לגנִיי םעד ףיוא בייה ,ףיוא ייטש *
 םיא ךיא לעװ קלָאפ סיורג ַא רַאפ םורָאװ ;טנַאה ןייד
 | יי ,ןכַאמ

 טָאה יז ןוא ,ןגיוא עריא טנפעענפיוא טָאה טָאג ןּוא *
 טָאה ןּוא ןעננַאגעג זיא יז ןוא ,רעסַאװ םענּורּב ַא ןעזרעד
 | ןעקנירט ןּבענעג ןוא ,רעסַאװ טימ לנָאל םעד טליפעגנָא

 .לגניי םעד =
- 

 -פיוא ויא רע ןּוא ,לגניי ןטימ ןעװעג ןיא טָאג ןּוא *
 ַא ןעװעג זיא .ןוא ,רּבדמ ןיא ןסעזעג זיא ןּוא ,ןסקַאװעג
 ןוא :ןָרָאּפ רּבדמ ןיא ןסעועג זיא רע ןּוא** .רעסישנגיוּב
 .םירצמ דנַאל ןופ ּבײװ ַא ןעמונעג םיא טָאה רעטומ ןייז

 ךֶלֶמיבַא טָאה ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןוא
 ,ןעמהרבַא ּוצ טגָאועג ליח ןייז ןופ רַאה רעד לֹוכיּפ ןּוא

 ;טסוט ּוד סָאװ ץלַא ןיא ריד טימ זיא טָאג :ןגָאז ּוצ יװַא <
 טסעװ ּוד ביוא ,טָאג ייּב דנּוצַא ָאד רימ רעווש םּורד *י
 ;לקינייא ןיימ ןָא רעדָא ,ןּוז ןיימ ןָא רעדָא ,רימ ןָא ןשלעפ
 וטסלָאז ,ריד טימ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ דסח רעד יו יװַא

  .ןענירד ןטלַאהענפיוא ךיז טסָאה ּוד סָאװ דנַאל םעד טימ ןּוא ,רימ טימ ןָאט
 םעד ןגעװ ןְכָלֶמיִבַא ןטלַאהעגרָאּפ טָאה םהרבַא רעּבָא" .ןרעװש .לעװ ךיא :טגָאועג םהרבָא טָאה *

 סע רעװ טינ סײװ ךיא | :טגָאזעג ךֶלֶמיבַא טָאה*"  .טלונעג ןּבָאה ןכָלֶמיבַא ןופ טכעגק יד סָאװ ,רעסַאװ םענורב
 "עג לָאמּוצ סע ּבָאה ךיא טינ ןּוא ,טלייצרעד לָאמּוצ רימ טסָאה וד טינ םורָאװ ;ךַאו עקָאדיד ןָאטעג טָאה
 | | .טנייה ץּוחַא טרעה

 ןא"  .דנב ַא ןסָאלשעג עדייב ןּבָאה יז ןּוא ,ןכְלָמיִבַא ןּבעגעג ןוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןעמונעג םהרבַא טָאה *י
 ןענייו סָאװ :ןעמהרבַא ּוצ טגָאזעג ךֶלֶמיִבַא טָאה** .רעדנװַאּב ףָאש יד ןופ רעמעל ןביו טלעטשעגקעװַא טָאה םהרבַא
 וטסּומ רעמעל ןּביז יד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג רע טָאה* ?רעדנװַאּב טלעטשענקעװַא טסָאה ּוד סָאװ ,רעמעל עקיזָאדיד
 ןעמ טָאה םורד **  .םענורב ןקיוָאדמעד ןּבָארגעג ּבָאה ךיא וא ,תודע םּוצ ןייז רימ לָאז סָאד ידּכ ,טנַאה ןיימ ןופ ןעמענ
 .העּובש ַא ןּבעגעג ךיז עדייב ייז ןּבָאה ןטרָאד לײװ ,עַבָשִרַאּב טרָא םענעי ןפורעג

 -עגפיוא ןענייז ליח ןייז ןופ רַאה רעד לֹוכיּפ ןּוא ךֶלֶמיִבַא ןוא ;עַבָשרַאּב ןיא דנוב ַא ַא ןסָאלשעג יז ןּבָאה יוזָא
 -רַאּב ןיא םױבנקסירַאמַאט ַא טצנָאלפעג טָאה רע ןוא * .םיתשלפ יד ןּופ דנַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ןוא ,ןענַאטש
 .טָאג ןקיּבײא םעד ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּורעג ןטרָאד טָאה ןוא ,עַבָש

 .געט ליפ םיתשלפ יד ןּופ דנַאל ןיא ןטלַאהענפיוא ךיו טָאה םהרבַא ןּוא **



 אריו ,תישארב | 3:5

 ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד | ךָאנ ןעוועג זיא סע =

 םיא רצ טָאה ןוא ,ןעמהרבַא טװּורּפעג טָאג טָאה

 .ךיא ןיב ָאד :טרעפטנעעג רע טָאה !םהרבַא :טנָאזעג

 ּוד סָאװ ,ןקיצנייאנייא ןייד ,ןּוז ןייד םענ :טנָאועג רע טָאהי

 ןּוא ,הָיִרּומ דנַאל ןייק ריד יג ןּוא ,ןקחצי ,ּביל טסָאה

 .ףיוא רעפּפָאדנַארּב א ראפ ןטרָאד ףיוא םיא גנערב

 ..ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ גרעּב יד ןּופ םענייא

 ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז םהרבַא טָאהי

 ענייז ךיז טימ ןעמּונעג ןּוא ,לזייא ןייז טלטָאזעגנָא טָאה רע

 סָאד טקַאהעצ טָאה רע ןוא ;ןקחצי ןוז ןייז ןוא ,ןעגנ ײװצ

 ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןרַאפ ץלָאה

 | .טגָאזעג םיא טָאה טָאנ סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעננַאנעג ןיא ןּוא

 ענייז ןביוהעגפיוא םהרבַא טָאה גָאט ןטירד ןפיוא* =

 םהרבַא ןּוא * .ןטײװ ןופ טרָא םעד ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא

 ,לוייא ןטימ ָאד ךייַא טביילב :ןעגנוי ענייז וצ טגָאזעג טָאה

 ןלעװ רימ ןּוא ,ןיהַא זיּב ןייג ןלעװ לגני רעד ןּוא ךיא ןּוא

 -  .ךייא ּוצ ןרעקמוא ךיז ןּוא ,ןקוּב ךיו

 ןרַאפ ץלָאה סָאד ןעמּונעג טָאה םהרבַא ןּוא *

 = ןּוא ,ןקחצי ןּוז ןייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןוא ,רעפּפָאדנַארּב

 םעד ןּוא רעייפ סָאד טנַאה ןייז ןיא ןעמונעג טָאה רע

 .דנַאנַאּב ןעננַאגעג עדייב ןענייז יז ןּוא ,רעסעמטכַאלש

 ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןייז ּוצ ןפּורעגּפָא ךיז קחצי טָאהי

 :טרעפטנעעג רע טָאה !רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג טָאה ןוא

 סָאד זיא טָא :טנָאועג רע טָאה .ןוז ןיימ ,ךיא ןיב אד
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 םֶהָרְבַאתַא הָּשִנ םיִהֹלֲאָהְו הָּלִאָה םיִדָבְּדַה 'רַחַא ודָיַו 'בש
 -תֶא אְניחחַק רֶמאֹו :ינגה רֶמאּיַו םֶהְרְבַא ויָלֵא מא ב

 ץֶרָא-לָא לידי קָחְצְיתֶא ָּתְבִרֶאירְׁשֶא דוחא ךנּכ
 - רמא רֶׁשֲא שיִרֲהַה דַחַא לע הָלֹעְל םש והלעהו הירמה

 חקוו ורֹמֲח-תֶא שבחי רקפב םֶהְרְבא םּכָש :י ילֶא ג
 םקיו הָלֹע יִצָע עקבו ונְּב ןקָחְצִי תאְו ותא ויִרָעְנ ונשדתא

 יטילשה םֹיַּב :םיִהלָאָה לירַמא-רׁשֲא םוָּמַה-לֶא לו ד
 רֶמאֹיַו :קחרמ םֹוקָּמַה-תֶא אָרְנ ויניע-תֶא םֶהָרְבַא אָּׂשִַו ה

 רַעַגַרו ִנֲאַו רע הפ םֶכָליוְבְׁש וירעְנילֶא םהְרְבַא
 םֶהָרְבַא חַי ;םֶכיֵלֲא הֶבּוׁשָנ הָיהְִׁשִנְו הָּכידַע הכלנ +

 ׁשֵאָה-תֶא ֹודָיְּב קי וב .קחציילע םֶׁשיַוהָלֹעָה יָצֲע-תֶא
 "לא קַחַצי רמאו !וָּדִחַי םֶהיֵנָׁש וכל תֶלָכֲאּמהתאו
 הנה רמה יִנְב יננה רֶמאַֹּו יבא רָמאל ויִבָא םָהְרְבא

 םיַחלֶא םֶהָרְבַא רָמאיו :הלעל השה הדָיַאְו םיִצָעַהְו שאה ח
 ואבה וָּדחַי םֶהיֵנְׁש וכליו נב .חלעל השח ולארי ט

 םֶהְרְכַא םָׁש ןְביו םיִהלֲאָה ולדרַמֶא רֶׁשֲא םיקָּמַה-לָא
 םשיו ב קָחְצְיִתֶא דקשו םִיצעַה-תֶא ךלעיו חּבְזמַהתֶא

 .-זרָא םֶהָרְבַא חלשיו ?םיצעל לַעממ ַחֵכְוִּמַה-לַע ותֹא >
 וילֶא אָרקִיַו נְב-תֶא טחשל תלכאמההתַא חקוו ודי א
 .רָמאו םֶהְרבַ | םֶהְרְבִא רֶמאָיו םימשהךמ הָוהְי ְּךָאְלַמ |

 -ול ׂשַקלַאו רעוהדלא די חלשתדלַא רֶמאֹּו :ינה בי
 ָּתְכׂשָח אלו הָּתַא םיהלא אָרייִּ יתְעְדָי הָתַעְו יִכ הָמּוֲאְמ

 ארי יניֵע-תֶא םֶהְרְבַא אשיו :יִנָּמִמ ּךֶיִהְידתֶא ְךנְּב-תֶא

 חקוו םֶהְרְבַא ךליו וינרקב ךֵבֶַּּבוָחֲאָנ רֹלַא ל א"הגהְ
 דםש םֶהָרְבַא אָרְקיו נב תחת הלעל ּוהְלֲעַ ליַאָה-תֶא די |

 הָוהְי רַהְּב םויה רמאי רֶׁשֲא ידארי | הָנהְי אּוהה םיִקְּפִה

 > + י

 הנתאב לגס דו

 ןעז ןיוש דו טעװ טָאג :טנָאועג םהרבַא טָאה* !רעּפּפָאדנַארּב ַא רַאפ םַאל סָאד זיא ּוװ ןּוא ,ץלָאה סָאד ןוא רעייפ

 : =  .הדנַאנַאּב ןעגנַאגעג עדייב ןענייז יז ןוא .ןוז ןיימ ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאּפ םַאל ַא

 ,חּבומ ַא טיוּבעג .ןטרָאד טָאה םהרבַא ןּוא ;טגָאזעג םיא טָאה טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעמּוקענ ןענייז יז ןּוא י |

 .ץלָאה ןרעּביא ,חּבומ ןפיוא ןָאטענּפױרַא םיא ןּוא ,ןקחצי ןוז ןייז ןדנובעג טָאה רע ןּוא ,ץלָאה סָאד טגיילעגסיוא טָאה ןּוא

 .ןוז ןייז ןטכעש וצ רעסעמטכַאלש םעד ןעמּונעג טָאה ןוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה םהרבָא ןואי*

 :טרעפטנעעג רע טָאה !םהרבַא !םהרבַא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,למיה ןופ םיא ּוצ ןפּורעג טָאג ןופ ךאלמ ַא טָאה 41 }

 . םורָאװ ;ןָאט טשינרָאנ םיא טסלָאז ןּוא ,לגנִיי ןפיוא טנַאה ןייד ןקערטשסיוא טינ טסלָאז :טגָאזעג רע טָאה יי .ךיא ןיב ָאד

 .רימ ןופ ,ןקיצנייאנייא ןייד ,ןוז ןייד ןטימרַאּפ טינ טסָאה ּוד ןַא ,קיטכרָאפסטָאג טסיּב ּוד וא ךיא סײװ דנּוצַא

 -עג ַא ןיא טיירדעגנייִא ךיז רעדיװ ַא טָאה ןטניה טשרע ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןגיוא עגייז ןביוהעגפיוא םהרבַא טָאה :+

 ַא רַאּפ טכַארּבעגפױא םיא טָאה ןוא ,רעדיװ םעד ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג םהרבַא ויא .רענרעה ענייז טימ גײװצ

 טרעװ סע יװ יװַא ;אהָארָי-הוהי טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה םהרבַא ןּוא * .ןּוז ןייז טָאטשנָא רעפּפָאדנַארּב

 .ןעועג טרעװ הוהי ןופ גרַאּב םעד ףיוא :טנָאזענ טנייה ךָאנ

 .8 קוספ עז ,טעז הוהי א
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 ן"תֶא הָּבְרַא הָּבְרדְוךֶכְרָבֵא ו דָרְביִּכ :ךהיחְ-תֶא ךנפהתא תְכׂשָח אָלְו הזה רַב ₪ דתֶא תשע רַׁשֲא ןעי יפ הוה" ּתְּבְׁשִ יִּב מא א :םימשהךמ תינש םֶהְרְכאדלֶא הָודְי ךאקמ ארקה :הָאָרְי

 ש בש גל ְְּעַמָׁש רשא בקפ ץראק ַײג לפ ףןערוכ
 4 עַבֶׁש רַאְּב--לֶא ודי

 א, ,י=

 ₪ "תא דלי לָאמְּו :לֶאותַב אוף שפת
 5 = !תֶכֲעמ-תאוׁשֵחַתתִאְו ם .רג דתו חַבָט-תֶא אויג דלתו המואר דמו ושל

 :ןרֹוחָנ רעדורב ןייד ּוצ ןיז ןרָאּבעג טָאה ךיוא יז ,הָּכלִמ ,עז :ןגָאז וצ יװַא ,ןעמהרבַא ןרָאװעג טגָאזעגנָא

 .הרׂש ייח ,תישארב

 ןעמהרבַא וצ ןפורעג טָאה טָאג ןופ ךאלמ רעד ןוא <
 - רעווש ךיא .:טגָאזעג טָאה ןוא * ,למיה ןופ טָאמ טייווצ ַא
 עקיזָאדיד ןָאטעג טסָאה ּוד לײװ א ,טָאנ טגָאז ,ךיז יב
 ,ןקיצנייאנייא ןייד ,ןוז ןייד ןטימרַאפ טינ טסָאה ןוא ,ךַאז
 ךיא לעוו ןרעמ ןוא ,ןשטנעּב ךיד ךיא לעװ ןשטנעב ,זיא יי
 ווא ןוא ,למיה ןופ ןרעטש יד יװ ױזַא ןעמָאז ןייד ןרעמ
 ןעמָאז ןייד ןוא ;םי ןופ וערב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יוו
 ןשטנעּב ןּוא 5 = .טנייפ ענייז ןופ רעיוט םעד ןּברַא טעװ
 ,דרע רעד ןופ רעקלעפ עלא ןעמָאז ןייד טימ ךיז ןלעוו
 .לוק ןיימ וצ טרעהענּוצ טסָאה ּוד סָאװ רַאפרעד

 ,ןעננוי ענייז וצ טרעקעומוא ךיז טָאה םהרבַא ןוא "
 דנַאנַאּב ןעננַאגעג ןענייז ןוא ,ןענַאטשעופיוא ןענייו יז ןוא
 .עַבָׂש-רַאּב ןיא ןּבילּבעג ויא םהרבַא ןּוא .עַבָׂשירַאּב ןייק

 ןיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּוא *

 - .ןהָכֲַמ ןוא ,ןשמפ ןוא ,ןעממנ ןוא ,ןחַבָט ןרָאּבעג טָאה ךיוא יז ,הָמּואְר ןעווענ זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ּבײװסּפעק ןייז ןוא ** .רעדורב סמהרבַא ,רֹוחְנ וצ ןרָאּבעג הָּכלִמ טָאה טכַא עקיוָאדיד .ןהקבר ןרָאּבעג טָאה לָאּותּב ןוא * ,ןלָאּותּב ןּוא ,ןפֶלדִי ןוא ,ןשֶדֹלִּפ ןּוא ,ןווס ןוא ,ןדֶׂשָּכ ןּוא > ,םֶרַא ןופ רעטָאפ םעד לַאּומק ןוא ,רעדורב ןייז ווב ןּוא ,רוָכּב ןייז . ץּוע *
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 יה : התפבלו הָרָׂשְל רפְסל םֶהְרְבִא אב ןצנפ ץֶרַאְּב  ןֹורְבִח או עּבְרַא תירקּב הָרָש תמָּתַו :הרש ןח ינש ו םיִנָׁש עבשו הש םִרָש הגש הָאמ הרש ַײה לחנ

 .רָבְקּטיִרְבְק רָחְבִמְּב ּונֵכֹותְּב ָּתַא | םיָהֹלֶא איִׂשְנ ילדא ה ןּונֶעְמִׁש ול רָמאל םֶהָרְכא-תֶא תחְ"ינכ ונע :יִנפלמ ממ ד הֶרָּבְקֶאְםֶלמִע רֶָק-וְחֶא יֵל נְּת םָכּמִע יא בשותרג ג ;רמאל תֶחיינְּב-לֶא רבי ותמ יֵנְּפ לעמ םֶהְרִּבַא םקה
 ו ותְמתֶא רֵּבַקל םֶכְשְּפְַתֶא שיא רמאל םָחא רב ' ; תחדיגבל ץֶרֶאָה-םַעְל וחקשינ םֶהְרְבִא םקה :דסמ רבקמ ממ הָלְכייאְל וָרְבק-תֶא ּּנְמִמ שיא תמ"ת

 אויע ף'כ  ב,גכ

 ןוא טרעדנוה ןעווענ ויא ןהרש ןּופ ןבעל סָאד ןואי
 .יד ןעװעג ןענייז סָאד ;רָאי קיצנַאװצ ןוא רָאי ןּביז

 ןיא ןּברָאטשעג ויא הרש ןוא* .ןּבעל סהרש ןּופ ןרָאי
 םהרבַא ןוא .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,ןֹורבֶח ויא סָאד ,עַּבֹרַא-תֵירק

 ..ןענײװַאּב ּוצ יז ןוא ןהרש ףיוא ןגָאלק ּוצ ןעמּוקעג ויא =
 ,ןטיוט ןייז רַאפ ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא םהרבַא ןּוא *

 ;ןגָאז וצ יװַא ,תַח ןופ רעדניק יד ּוצ טדערעג טָאה רע ןוא
 רימ טיג ,ךייַא ייב ךיא ןיב בשות ַא רעַּבָא רעדמערפ ַא *

 ןיימ ןּבָארנַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ךייַא יב םוטנגייא-רבק ַא
 | .רימ רַאפ ןופ ןטיוט

 .ןטיוט ןייד ןּבָארנַאּב ּוצ ףיוא ,ריד ןופ רבק ןייו ןדיימרַאּפ טינ טעװ זדנוא ןופ רענייק :ןטיוט ןייד ּבָארְַאּב םירבק ערעודנוא ןּופ ןטסנּבילקעג םעד ןיא ;זדנּוא ןשיװצ וטסיב טשריפ רעכעלטעג ַא ,רַאה ןיימ ,ּוצ ודנּוא רעה' :ןגָאז וצ ױזַא םיא ,ןעמהרבַא טרעפטנעעג תַמ ןופ רעדניק יד ןּבָאה '

 ,רימ רַאפ ןּופ ןטיוט ןיימ ןּבָארנַאּב וצ ןליװ רעייַא זיא סע ביוא :ןגָאז ג יא ,טדערעג לו ּוצ טָאה רע ןוא* .תַח ןופ רעדניק יד ּוצ ,דנַאל ןופ קלָאֿפ םעד ּוצ טקובעו ךיז טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא םהרבַא ןיא'
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 "תֶא ידיו :רַחְצִּ ץֶרָפעְב קי יפמְש יְִפְלִמ = = ןופ ןוז םעד ןורפָע ייב רימ רַאּפ טעּב ןּוא ,ּוצ ךימ טרעה

 .ףָמּכִּב יהָרְׂש הֵצקִּב רֶׁשֲא ול-רׁשֶא הָלֵפְַּמֲה תרעמ

 ותִּב בשי וִרָפעַו :רֵבָקתַּזְַאַל םֶככוְּב יִל הננתִיאְלְמ טאפ א =

 תחרנב אב םֶדְרבַא יְִּתַח ורפִע ןעו חייב = = וליל ןיא :דלעפ ןייז ןופ קע ןיא סָאװ ,םיא וצ טרעהענ

 הֶרָּׂשַה יִנֵעָמְׁש ינדָאדאְל :רמאל וריעדרעש יִאָּב לָכָל א "רבק ַא רַאפ ךייַא ןשיװצ ןבעג רימ סע רע לָאז טלענ

 יע ןניעל היקת) ּךֶלוּבירׁשֶא הָרְִמהו דל יִתַתְ .םוטנגייא
 ;ץ ראי נפל םרְרבא וחלשיו :דתמ רכק ךל היתתנ ₪
 .הפאיסא ךא רמאל ץֶרֶאָה-םַ יב ןֹורְפֶעילֶא רבדיו >

ִנּמִמ חלק : ָּשַה ףֶסֵּכ ִּתַתָנ ִנֲעְמִׁש ול יד ןיא ןעמהרבַא טרעפטנעעג יּתִח רעד ןֹורּפֶע טָאה
 -תֶא הָרְּבְקֶאָו י

 ינדֶא זול רֶמאֵל םֶהָרְבַאדתִא ןירפע ןעיו :הָּמִׁש יִתַמ 7 ןיא רעײגניײַא עלַא רַאפ ,תַח ןופ רעדניק יד ןופ ןרעיוא

 יהמ עו ייפ ףסכילקש תֶאמ עפרא ץֶרָא יִנְִמָׁש

 לקשננ ןורפעילֶא םהְרְבַא עמו :רבַק ךתמ"תאו אוה יי ליה יד ךיוא ,ריד יא קנעש ל 0
 הָחיֵגְב יִנתֶאְּב רָּכִּד רֶׁשֲא ףֶסֶּכַה-תֶא ןֹרִפָעְל םֶהֶרְבַא ה יד ךיוא ,ריד ךיא קנעש דלעפ סאד :ּוצ ךימ רעה

 ר

 פע הרש  םֶקיו :רקפל רבע ףסָּכ לקש תואמ עבר י= = רעדניק יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ;ריד ךיא קנעש ןענירד סָאװ

 "רָשֶא הָרָעְּמִהְו הֶדָּׂשֲה אָרְממ ונפל רֶׁשֲא הָלֵּפְכַּמַּב רֶׁשֲא .ןטיױט ןייד ּבָארגַאּב ;ריד סע ךיא קנעש קלָאפ ןיימ ןופ

 םֶהרְבַאְלּיביִבְפִלְבנ-לְכְּב רֶׁשֲאהָלְׂשַּברֶׁשֲאע-ֶכּּב ח רב |

 ןכְירחאו :וריערעש יִאְּב לכ תַחנְב נעל הָנְקִמְל ₪ | |
כְמַה הָדָׂש תַרֶעְמ-לֶא ותשא הָרָׂשדתֶא םֶהָרְבַא רכס ןרעיוא יד ןיא ןענורפָע ּוצ טדערענ טָאה רע ןוא * ,דנַאל

 הָלַּפְ

 הֶדָּׂשַה םקו :ןענכ ץראב רבָח אוק אֵרְמַמ ינפ-לע 2 טסלָאװ וד ןעװ :מאז ּוצ יוזַא ,דנַאל ןופ קלָאפ םעד ןּופ

 דר אז +7 | 8 ןוִרְבִה אוק אָרְמַמ יִנְ ןעװ :ןגָא | ןופ ק לֶא 1

 = !תֶחייְּ תֶאַמ רָבָקתֹוְחֲאְלֲהְרְבַאְלוּב-רֶׁשֶא הֶרֶעּמַהְו

 סָאװ הָלֵּפכַמ ןּופ לייה יד ןּבעג רימ לָאז רע * ,ןרֵחֹוצ

 ;תַח ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןסעזעג זיא ןֹורפָע ןּוא וי

 ,רַאה ןיימ ,ןיינ * :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאטש ןייו ןּופ רעיוט םעד

 ןופ קלָאפ םעד רַאפ טקופעג ךיז םהרבַא טָאה <

 םענ ,דלעפ ןרַאפ טלעג סָאד ביג ךיא !ןרעהּוצ רָאנ ךימ

 א  ןסױט ןיימ ןּבָארגַאּב ןטרָאד לעװ ךיא ןּוא ,רימ ןופ סע

 -רֶׁשֲא-לָכְּב לשמה ֹותיב ו וּדְבַע-לֶא םֶהָרְבַא רֶמאֹּו 1 ֹוצ יװַא םיא ,ןעמהרבַא סרעפטנעעג ןורפָע טָאה +:

 יהלָא הָוהיַּב ְךֶעיִּבְׁשַאְו :יִכְרי תחת ּךֶדֶי אָנישיִשוִל ג .טרעדנוה ריפ ןיא דנַאל ,רַאה ןיימ ,ֹוצ ךימ רעה < :ןגָאז

 "לאו יצראדלא וס ויס אז ך יריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיווצ סָאד ויא סָאװ ,רעּבליז לקָש

 8 ִצרַא-לָא יִּכ :וְּבְרקְּב בשיי יִכֹלֶא רושָא יָנֵענְַּ
 גל חב

 .ּבָארגַאּב ןטיוט ןייד ןּוא
 ויִלֵא רֶמאּיַ : קחְציל ינבל הָׁשֲא חלו ךלמ יתרלומ ה

 ץֶרָאָה-לֶא יִרֲחַא תכלל השאה הָבאֹתיאְל ילוא דָבָָה םה רבָא ןוא ,ןענֹורפֶע וצ טרעהענוצ םהרבַא טָאה יי

 ריפ ,תֵח ןופ רעדניק יד ןּופ ןרעיוא יד ןיא טגָאועג טָאה רע סָאװ ,רעּבליז סָאד ןענֹורפֶע ןגיוווענפָא טָאה

 ,הָלֵּפכַמ ןיא סָאװ ,ןענֹורפֶע ןופ דלעפ סָאד ןּבילּבעג ויא יװַא" | .רחוס םייּב רַאּבגנַאג ,רעּבליז לקָש טרעדנּוה

 דעג ןצנַאג ןייו ןיא סָאװ ,דלעפ ןפיוא סָאװ רעמייב עלַא ןּוא ,ןענירד סָאװ ליה רעד טימ דלעפ סָאד ,אֵרֹמַמ רַאפ סָאװ

 רעייגניַא עלַא רַאפ ,תַח ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעוא יד רַאפ ,ןעמהרבַא ןופ ףױקנײא רעד * ,םּורַא דנּור קרַאמ

 .דלעפ םעד ןּופ ליה רעד ןיא ןהרש ביו ןייז ןּבָארנַאּב םהרבַא טָאה ךָאנרעד ןּוא יי .טָאטש ןייז ןופ רעיוט םעד ןיא

 ,ןענירד סָאװ ליה יד ןוא ,דלעפ סָאד ןבילּבעג זיא ױזַא " .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,ןֹורבֶח זיא סאד ,ארממ רַאפ הָלַּפכַמ ןּופ

 | | .תַח ןופ רעדניק יד ןּופ ,םּוטנגייא-רבק ַא רַאפ ןעמהרבַא ייב

 םהרבַא טָאה* .גנידצלַא טימ ןעמהרבַא סשטנעּבעג טָאה טָאג ןּוא ;טגָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא םהרבַא ןּוא : דר

 :טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא רעּביא טקיטלעווענ טָאה סָאװ ,זיוה ןייז ןופ ןטסטלע םעד ,טכענק ןייז ּוצ טגָאזעג

 םעד ןּוא למיה ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב ןרעװשַאּב ךיד לעװ ךיא ןּוא* ,ךיד ןיימ רעטנּוא טנַאה ןייד ,ךיד-טעב ךיא ,ּוט

 ןשיװצ ץיו ךיא סָאװ ינֲעַנּכ םעד ןופ רעטכעט יד ןופ ןוז ןיימ ראפ ּבײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז ּוד וַא ,דרע רעד ןּופ טָאז

 .ןקחצי רַאפ ,ןּז ןיימ רַאפ בײװ ַא ןעמענ ןּוא ,ןייג ּוטסלָאז םַאטשּפָא ןיימ ּוצ ןוא דנַאל ןיימ ּוצ טרעיינ* .םיא

 ;דנַאל ןגיה םעד ןיא רימ ךָאנ ןייג ןלעװ טינ יורפ יד סעװ רעמָאט :טנָאועג םיא ּוצ טכענק רעד טָאה *



 + םימה ןיעדלמ םענ יִכֹנָא הנה :םהרבַא ִנֹדֲא םע דָסַת =

 35 =  הרׂש יח ,תישארּב - = ?1-8 ,דכ

 דנַאל םעד ּוצ ןוז ןייד ןרעקמוא שרעדנַא טינ ךיא לָאו תאָצְיירָשֶא ץֶרָאָה-לֶא ְךְנִּב"תֶא .ביִׁשָא בָשֶהַה תאזה
 ?ןעגנַאנעגסױרַא ןטרָאד ןופ טסיב ּוד סָאװ ו "תֶא ביִשֶתְְֶּפ ךל יומשח םהרבא יִלֵא רֶמאֹיו :םשמ

 ז תיֵּבִמ מקל רשא םִיַמָׁשַה י יהלֶא | הָודְי :הָּמָׁש יִנְּב
 טסלָאז ,ךיד טיה :טגָאזעג םיא וצ םהרבא טָאה* :ליעַבְשִנ רֶׁשֲאו יִל-רְּבִד רֶׁשֲאַו ימדלימ ץֶרָאמּו יֵבָא
 ,למיה ןּופ טָאג רעד הוהיי .ןיהַא ןוז ןיימ ןרעקמוא סינ וכָאְלמ חלש אוה תאָוה ץֶרָאָה-תֶא ןִתֶא ףךערול רמאל
 ןיימ ןופ זיוה םעד ןופ ןעמונעגסױרַא ךימ טָאה סָאּו = ה הֶשאָה הבאת אלמא :םשמ ינבל השא ףחקלו דיפ
 - סָאװ ןוא ,טרּוּבעג ןיימ ןופ דנַאל םעד ןופ ןוא ,רעטָאפ בת אל יִנָּבדתֶא קְר תא יתְְמְשִמ תיקנו ד א כֵל

 יוזַא ,ןרָאװשעג רימ טָאה סָאװ ןוא ,טדערעג רימ ּוצ טָאה

 -דנַאל עקיוָאדסָאד ןּבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ :ןגָאז וצ

 ןגירק טסעװ ןוא ,סױרַאפ ריד ךאלמ ןייז ןקיש טעװ רע א ר ץוקמ םילמנה ףרכיו !רֹחְנ  רי-לָאמ םיֲִהַנ םרא
 טעוו יורפ יד ביוא ןּוא * .ןטרָאד ןּופ ןוז ןיימ רַאפ ּבײװ ַא = בי | רמאיו : תֶּבֲאְּׂשַה תאָצ תַעְל בֶרֶע .תעָל םימה רַאְּב-לָא
 רעקיזָאדרעד ןּופ יירפ ןייז ּוטסעװ ,ריד ךָאנ ןיינ ןלעװ טינ -הֵׂשֲעַו םויח נפל אנ"הרקה םֶדָרְבַא י ינדַא יהלא הָוהי

 ר | | די רֶׁשֲא רעגה היהְו ?םימ באל תֶאְצֹי ריִעָה יִׁשְנַא תונבו .ןיהַא ןוז ןיימ ןרעקמוא טינ טסלָאז רעּבָא ;רעניימ העובש
 םעד רעטנוא טנַאה ןַײז ןָאטעג טכענק רעד טָאהי -םִנְו הָתֶׁש הָרְמִאְו ההָתְׁשֶאְו ךדכ אניטה םיִלֵא .רמא
 ןרָאװשעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןעמהרבַא רַאה ןייז ןופ ךיד עדא הב קָחְציל ךדבעל קחכה ּהָתֹא הָקְשא ְךיֶַּמְנ
 | .ךַאז רעקיוָאדרעד ףיוא ופ ייִּבַדְל הֶּלִּכ םרמ אוההוהיו ;יִנדֲא-םִע דֶסֶח .תיִׂשָעייִּכ

 טימ ןעגנַאגעוקעװַא זיא ןוא ,רַאה ןייז ןופ ןעלמעק יד הדכ אלַמְּתַו הָיָה דַרִתו העד אֶל ׁשיִאְו הָלּותְּב דאמ | ט הארמ תבט רעגהו :המכש-לע הָדַכְו םֶהְרְבִא יִתֶא רוחנ ןופ ןעלמעק ןעצ ןעמונעג טָאה טכענק רעד ןּוא יי תשֶא הָכְלִמ ןּכ לאּותבל הדלו רֶׁשֲא תאצי הקבר הגה | , , - .- 0
 -םיוא זיא רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןיא רַאה ןייו ןופ ןטסעב םעלַא " יּשֲעמ אָניִניִאיִמְנַה רֶמאַֹּ דתארקל דָבָעַהְלְרִ לַעָת
 רעד ּוצ ,םִיַרהַניםַרַא ןייק ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעג חי -לַע רב דֶרמו רַהֵמְּתַו יעוא הָתְש רֶמאֵתַו :"ןדפמ שמ

 יד ןעינק טכַאמענ טָאה רע ןוא יי .ןרוחנ ןּופ טאטש |" םָאְׁשֶא ךֶלַמְנַל םנ רֶמאֹּתַו ותקשהל לכו :והכשתַו די
 יטנחא ןיא ,רעסַאװ םענורב םייב טָאטש ןסיוא ןעלמעק : ץרמו תֶקֹׂשַה-לֶא ּהדכ רעתו רמתו :תתשל לכיסא דַע
 ׁשיִאָהְו ;ויַמְנ-לָכָל .םאְׁשִתַו םאְׁשִל רֵאְּבַה-לֶא דע
 .סױרַא ןעייג סנירעפעש יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טײצ "סא וּכְרּד ָהֶוהְי םילצהה תַעְַלי ׁשיִרֲחַמ הל הֵאָּתְׁשִמ |

 ,ןעמהרבַא רַאה ןיימ ןופ טָאג ,הוהי :טגָאזעג טָאה רע ןּוא += =

 דסח וט ןּוא ,ףַארט ַא ,ךיד טעּב ךיא ,טנייה ּוצ רימ קיש | |

 ןפעש סױרַא ןעמּוק טיילטָאטש יד ןופ רעטכעט יד ןּוא ,רעסַאװ לַאװק םייּב ךיא ײטש טָא = .ןעמהרבַא רַאה ןיימ טימ

 ךימָאל ןּוא ,גורק ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,ןייֵא גיב, :ןוָאז ריא ּוצ לעוו ךיא סָאװ לדיימ יד א ,ןייז לָאו = :רעסַאװ

 ןייד רַאפ טרעשַאּב יז וטסָאה ,"ןעקנירטנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד ךיוא ןוא ,קנירט, :ןגָאז טעװ יז ןוא ,"ןעקנירט
 יי | .רַאה ןיימ טימ דסח ןָאטעג טסָאה ּוד זַא ןסיװ ךיא לעוו טימרעד ןוא ,ןקחצי טכענק

 ןרָאּבעג זיא סָאװ יד - סױרַא טמוק הקבר טשרע ,ןדער טקידנעעג טָאה רע ךָאנ רעדייא ,ןעװעג זיא סע ןוא"*

 .לסקַא ריא ףיוא גורק ריא טימ--רעדּורּב סמהרבַא ,רֹוחָנ ןופ ּבײװ רעד ,הָּכלִמ ןופ ןוז םעד לָאותּב "ב ןרָאוועג

 יּפָארַא טָאה יז ןוא ;טנעקעג טינ יז ךָאנ טָאה ןַאמ ןייק סָאװ יורפגנוי ַא ,ןעוסיוא ןּופ ןייש רעייז ןעװעג ויא לדיימ יד ןּוא :*

 ,ןגעקטנַא ןפָאלעג ריא טכענק רעד ויאיז .ןעמוקעגפיורַא זיא ןּוא ,גורק ריא טליפעגנָא טָאה ןּוא ,לַאװק םּוצ טרעדינעג
 ןיימ קנירט :טגָאזעג יז טָאה ** .גורק ןייד ןופ רעסַאװ לסיב ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָאט פוז ַא ךימ זָאל :טגָאזעג טָאה ןּוא
 טָאה יז זַא ןּוא ** .ןעקנירט ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ריא ףיוא גורק ריא טוָאלענּפָארַא ךיג ףיוא טָאה יז ןּוא ;רַאה
 טקידנעעג ןּבָאה ייז ויב ,ןפעשנָא ךיא לעװ ןעלמעק ענייד רַאפ ךיוא :טגָאועג יז טָאה ,ןעקנירט ןבעג םיא טקידנעעג
 | | | | .ןעקנירט

 ויב ,ןּפעשנָא םענּורּב םּוצ ןפָאלעג רעדיוו זיא ןּוא ,עטירָאק רעד ןיא גורק ריא טקידיילעגסיוא ךיג ףיוא טָאה יז ןּוא *'
 ןייו טקילגַאּב טָאה טָאג ביוא ןסיוו ּוצ ,קידעגײװש ןָא יז טקּוק ןַאמ רעד ןוא יי .ןעלמעק ענייו עלַא רַאּפ טּפעשעגנָא טָאה יז

 ק''זב מק "שי יוק הרעמדו 10 ײק הועה = די
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 םִזנ ׁשיִאָה חַקַו תותשל םיִלַמְגה לכ רֶׁשֲאַּכ יִהַּב :אלב: ןעלמעק יד יװ ,ןעוועג ויא סע ןוא" .טינ רעדָא געװ
 ה הֵרָׂשֲע הייל | םידימצ יִנָשו ולק ;שמ עקב בה ַא ןעמונעג ןַאמ רעד טָאה יװַא ,ןעקנירט טקידנעעג ןּבָאה

 -תיִּב שָיָ יל אָנ ידיגח ףא יִמתַּב למאה ;םֶלָקְׁשִמ 2  ןּוא ,עֵקָּב ַא ןעװעג זיא גָאװ ןייז סָאװ גנירזָאנ םענרעדלינ
 וִּב יִכָא לָאּותְּב-תַּב ויִלֵא מאּתַ :ןיִלְל ונל  םֹוקְמ ְךיֶבָא דכ | | |

 < "מג ןֶבָּת-ַ יִלֵא .רֶמאֵּתַו :רוחנל הדלי רֶׁשֲא הָּכְלִמ הכ
 ּוחָקְשיו שיאה דקו :ןולל םוקמ"סנ ּונָמִע בר אוָפְסִמ וכ
 רֶׁשֲא םֶהְרְבַא יָנֹדֲא יָהֹלֶא } הוה ךיִרָּב רֶמאֹ :היהיל 'בר

 הוה יִנֵחנ רַב יכנא ןנדֶא םֶעַמ יִּתִמאַ וךסח בֶזעְאְל | קיטכענ םוצ ודנוא רַאּפ טרָא ןַא זיוה סרעטָאפ ןייד ןיא
 םיִרְבדִּכ הָּמִא תיבל דגתו רענה ץֶרֶּתַו :יִנֹרֲא יִחָא תימ חס = ןופ רעטכָאט יד ןיב ךיא :טנָאועג םיא ּוצ יז טָאה *+

 ׁשיִאְה-לֶא בל ץרמ ןבָל ומשו חֶא הקבר !הֶּלִאָה טכ  ,ןרֹוחָנ ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהָּכלִמ ןופ ןוז םעד לֵאּותּב
 םידמצההתאו םֶנְהדתֶא תֶאְרְּכ יהיו :ןיעְהדלָא הצוחה ל ךס ַא רעטופ יא יורטש יא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה יז ןוא 28

 רמאל ותא הקבר יֵרְבַד-תֶא ֹוצְמָׁשְכּו ותֹחֲא ידי-לַע |
 "לע רמע הנה שיאה אביו שיִאָה יִלֶא רָּבְדדהְכ

 גָאװ רעייז סָאװ ,טנעה עריא רַאפ רעדנעּבמערָא ײװצ
 :טגָאזעג טָאה רע ןוא* .קיטשדלָאנ ןעצ ןעװעג ויא

 ָאד זיא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז ?וטסיב רעטכָאט סעמעוו

 .ןקיטכענ םּוצ טרָא ןַא יא ,ודנוא ײּב ָאד זיא

 ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיז ןַאמ רעד טָאה

 שיאה אביו .ןםילמנל םוק רמו תיפה ית כנא ץוחב בל רעד הוהי זיא טּבױלעג :טגָאועג טָאה רע ןוא"  .טָאנ
 זכילמגל אופסמו בת א םיִּלַמְנַה חתפיו הָתְיַּבַה ןוָאלרַאפ טינ טָאה סָאװ ,ןעמהרבַא רַאה ןיימ ןּופ טָאג
 םֶׂשייַו :ותא רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאַה יֵלְנַרְ וילנר ץהרל ₪ םימו ל טָאג טָאה ךימ ;רַאה ןיימ ּוצ טפַאשיירט ןייז ןּוא דסח ןייז

 רֶמאֹּיַו יִרָבד יִּתְרְבדְמִא דע לפא אל מאיו לֹכֲאָל ֹויָנפְל סרַאה ןיימ ןופ זה םעד ּוצ געװ םעד ףיוא טריפעג
 ינדא"תא דרפ הוה :יִכלֶא םִהְרְבַא דבע רמאיו :רפד | | .רעדירב

 תֹהָפְׁשּו םדָבַעו בַהָ | ףסֶכ רֶקָבּו ןאצ ילדותו לניו דאמ
 נדאל ןב ןמ ינדַא תשא הָרָש דָלִחַו :םירמחו .םיִלָמְ ל | אה הקבר ןוא =  .ןכַאז עקיָאדיד וה סרעטומ ריא ןיא

 ינדַא ינעבשו 3 ; ולירׁשֲא-לֶכ-תֶא ולְדֶתִו ּהָתְנְקִז ירחא ל | >* ₪- |
  יִכֹנָא רֶׁשֲא ונענה תונָבִמ יִנְבַל הֶשֶא לתל רמאל זיא ;ןֶבָל ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייו סָאװ רעדורב ַא טָאהעג
 יִתְחַפְשַמ"לֶאְו דלת ת יִבָא-תימ-לָא אלא וָצְרָאְּב בָשי חל  ן'א" .לַאװק םּוצ ןסיורד ןַאמ םעד ּוצ ןּפָאלעגסױרַא ןֶבֶל
 הֶשאַה ךלתדאְל יִלֶא ינדַאדלא רמאו :ינְבְל השא ּףחקלו של יד ןוא ,גנירזָאנ םעד ןעזרעד טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע

 חלש ויִנָפְל יתכלהתה"רשא הוה לא רֶמאַּו !יִרֲהַא 5  יװ ןוא ,רעטסעוש ןייז ןופ טנעה יד ףיוא רעדנעּבמערֶא |
 יתחפשממ יִנְבְל שא תלוי חיִלָצְַו | ךתא וכָאְלַמ -  ,ןהקבר רעטסעווש ןייז ןופ רעטרעוו יד טרעהעג טָאה רע
 | -טדערעג רימ ּוצ ןַאמ רעד טָאה יױזַא ןּוא ױזַא :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ןעלמעק יד ייב טייטש רע יװ ןַאמ םעד ּוצ ןעמוקעג רע זיא
 -פיוא ךָאד ּבָאה ךיא ?ןסיורד ּוטסייטש סָאװרַאפ ,טָאנ ןופ רעטשטנעּבעג ,םּוק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא = ,לַאװק ןּבעל
 .ןעלמעק יד רַאּפ טרָא ןַא ןּוא ,ויוה סָאד טמַארעג

 ןוא יורטש טגנַאלרעד טָאה ןּוא ,ןעלמעק יד ןדנוּבעגּפָא טָאה רע ןוא ;ויוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןַאמ רעד זיא"
 זיא סע ןּוא* .םיא טימ סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ סיפ יד ןוא ,סיפ ענייו ןשַאװ וצ רעסַאװ ןוא ,ןעלמעק יד .רַאפ רעטופ
 .דייר עניימ טדערעג ּבָאה ךיא זיּב ,ןסע טינ לעװ ךיא :טנָאזעג טָאה רע רעּבָא ,ןסע םּוצ םיא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג
 | .דער :טגָאזעג רע טָאה

 = רע ןּוא ,רַאה ןיימ טשטנעּבעג רעייז טָאה טָאג ןּוא** .ךיא ןיּב ןעמהרבַא ןופ טכענק רעד :טגָאזעג רע טָאה יי

 ןעלמעק ןּוא ,ןטסניד ןּוא טכענק ןּוא ,דלָאג ןוא רעּבליז ןוא ,רעדניר ןּוא ףָאש ןּבענעג םיא טָאה רע ןּוא ;ךײר ןרָאװעג ויא

 טָאה רע ןּוא ;רעטלע ריא ףיוא רַאה ןיימ ּוצ ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ,ּבײװ סרַאה ן"מ ,הרש ןּוא*  .ןעלוייא ןוא

 טינ טסלָאו :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרָאװשַאּכ ךימ טָאה רַאה ןײמ ןּוא" .טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּבעגעגקעװַא םיא

 = רָאג שרעדנַא טינ* .דנַאל ןייו ןיא ץיז ךיא סָאװ יִנֲעַנֹּכ םעד ןּופ רעטכעט יד ןּופ ןוז ןיימ רַאפ ביו ַא ןעמענ

 טגָאועג ךיא ּבָאה" .ןּז ןײמ רַאפ בײװ ַא ןעמענ ןוא ,החפשמ ןיימ ּוצ ןּוא ,ןייג וטסלָאז זיוה סרעטָאּפ ןיימ ּוצ

 ןעגנַאגעג ןיב ךיא סָאװ הוהי :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה * ?רימ טימ ןייג ןלעװ טינ יורפ יד טעװ רעמָאט :רַאה ןיימ ּוצ

 החפשמ ןיימ ןופ ,ןּז ןײמ רַאפ ּבײװ א ןגירק טסעו ןּוא ,געוו ןייד ןקילגַאּב טעוו ןּוא ,ריד טימ ךאלמ ןייז ןקיש טעװ ,םיא רַאּפ

 טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןפָאלעג ויא לדיימ יד ןּוא *

 ווק םש 5 יק השגה כ
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 אמ ְִַפְשִמ-לֶא אֹובָת יִּכ יתלעמ הקָנִּת וַא :יִבָא תיִפִמּ
 במ -לֶא םויה אָבָאְו :יתְלָאמ יק) תה דלי נתי אל"ם
 אָנ-יּדְׁשי--םִא םִהָרְבַא יָנֹדֲא יהלֶא הָוהִי רמאו ןיעה
 פ םצִנ יִכנָא הנה :ָהיֶלָע ךלֹה יכנא רשא יִכְרד חילצמ
 ִתְרִמָאְו באשל תאציה המלעה הָיְהְו םִיָּמַה ןיעדלע
 דמ יג ילֶא הָרְמֶאְו :ךדכמ םימדטעמ אניניקשה ָהיֶלֵא
 .ַחיִכֹה-רָׁשֲא הָשאָה אוק בֶאְׁשֶא למול םְִו התש הָּתַא
 המ חֶוהְו יפלדלֶא רבדְל הָלְכָא םֶדָמ יִנֲא :נדַאְְבְ הָוהְי

 בֵאְׁשִּתַו הָנעָה דתו ּהָמְכִׁש-לַע ּהָּדַכְו תאצי הקבר |
 פ היִלָעַמ הּדַּכ דֶרתַו רהמתו :אנ יניקשה ָהיֶלֵא רמא |
 - םילמה םגו תשא הָקְׁשַא ךי למנ"סנו התְׁש רֶמֹאָּתַו
 מ תַּב רֶמאֹּתַו תא ימדתב רמאָו ּהָתֹא לֵאְׁשִאְו !הָתְקְׁשִה
 .דלע שה םשָאְו הָמְלִמ ול-הְדלי רֶׁשֲא רּוחְנְֶּב לֵאותְּב
 המ זךוהיל הָדחִּתְׁשֶאְו דֹּקִאָו + ;ָהיִדָ-לַע םיִדיִמְצִהְו פֵא
 ףֶרֵדְּב ינחנה רֶׁשֲא םֶהְרּבַא יָנֹדֲא ' יָהְלֶא הֶנהְיתֶא ראו
 טמ םלשי"מא הֶּתַעְו גונְבַליִנֹדֲא יִחַא-תַּב-תֶא תחקל תֶמֶא
 ודיגה אֹל-סאָו יל ודיגה ינדאדתַא תֶמֶאְו == םיִׂשֹע
 : טָאותבּו ןֵבָל ןעוו :לאמשילע וא ןימיילע הָנְפֶאְו יל
 א עֶר לא רד לכונ אל רבדה אָצָי הוהימ ולמא'ו
 אנ ףֶלרֲאְדַבְל ֶׁשֵ יהְתּו לו הק נפל הָקְבְרהְוה :בוט
 גנ "תֶא םֶהָרְבַא דָכָע עָמָש רֶׁשֲאּכ יהו :הָודְי רֶּבִד רֶׁשֲאַכ
 יח ףףֶמָבייֵלְּכ דָבָצָה אֵצֹויַ ;הָוהיִל הָצְרַא ּוחָתְִַׁו םֶהיֵרְבִד
 היִחָאְל ןֶתָנ תנדגטו הקברל ןח םיִָנְכּו בֶהָו ילכו
 ניו וּמִעירְׁשֲא םִׁשְנֲאה אּוה ותָש יָלְכאיַו :המאְל
 יי ָמִאְו היחַא רמה :ינדאל ינְחְלש מא רקפב ומּוקנ
 גרמאמ :ךלֵּת רחא רושע וא םיִמָי ותא רעה בשת
 ינלש | ִכְרַד חִלְצִה הוה יפא וראתה םֶהֵלֲא

 ירק הרענה 'הנ

 .טנעה עריא ףיוא רעדנעבמערָא

 28 הרשייח ,תישארב

 :טגָאזעג ריא ּוצ ךיא ּבָאה .טּפעשעגנָא טָאה ןּוא

 .לרפ ּוטסעװ לָאמסנעד * | ויוה סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןּוא

 ;החפשמ ןיימ ּוצ ןעמוק טסעוו ּוד זַא ,העובש ןיימ ןּופ ןייז

 ןייז יירפ ךיוא ּוטסעוו ,ןּבעג טינ ריד ןלעװ ייז ביוא ןּוא

 = ,לַאװק םּוצ טנייה ןעמּוקעג ךיא ןיב < .העּובש ןיימ ןּופ

 .,ןעמהרבַא רַאה ןיימ ןופ טָאג ,הוהי :טגָאועג ּבָאה ןּוא

 סָאװ געװ ןיימ ןקילגַאּב ,ךיד טעּב ךיא ,טסליװ ּוד ביוא |

 ;רעסַאװ לַאװק םייּב ךיא ייטש טָא <  :םיא ףיוא ייג ךיא
 ,ןפעש סױרַא טמּוק סָאװ לדיימ יד זַא ,ןייז לָאו סע ןוא

 טעּב ךיא ,ןעקנירט רימ ביג, :ריא ּוצ ןנָאז לעוו ךיא ןּוא

 אז טעװ יז ןוא < <  ,'נורק ןייד ןופ רעסַאװ לסיּב ַא ,ךיד

 ךיא לעװ ןעלמעק ענייד רַאפ יא ,קנירט ּוד יא, :רימ ּוצ

 טרעשַאּב טָאה טָאג סָאװ ,ּבײװ יד ןייז יז לָאז ,"ןּפעטנָא

 ּוצ ןדער קידנע ךיא רעדייא ךָאנ * .ןוז סרַאה ןיימ רַאפ

 גורק ריא טימ סױרַא טמוק הקבר טשרע ,ןצרַאה ןיימ

 לַאװק םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה יז ןּוא ;לסקַא ריא ףיוא

 רימ ביג

 -עגּפָארַא ךיג ףיוא יז טָאה < .ךיד טעּב ךיא ,ןעקנירט

 ןוא ,קנירט :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ךיז ןּופ גורק ריא טזָאל

 ךיא ּבָאה .ןעקנירטנָא ךיא לעװ ןעלמעק. ענייד ךיוא

 .ןעקנּורטעגנָא יז טָאה ןעלמעק יד ךיוא ןּוא ,ןעקנורטענ

 | סעמעוו :טגָאזעג ּבָאה ןוא טנערפעג יז ךיא ּבָאה *ײ

 -  לֶאּותּב ןּופ רעטכָאט יד :טנָאזעג יז טָאה ?וטסיּב רעטכָאט

 < ןּוא .םיא ּוצ ןרָאּבעג טָאה הָּכלִמ סָאװ ,ןרֹוחָנ ןּופ ןוז םעד

 יד ןּוא ,זָאנ ריא ףיוא גנירזָאנ םעד ןָאטעגנָא ּבָאה ךיא

 הוהי טמיולעג ּבָאה ךיא ןּוא ,הוהי ּוצ טקּוּבעג ךימ ןּוא טניינעג ךימ ּבָאה ךיא ןוא *

 סרַאה ןיימ ןופ רעטכָאט יד ןגירק ּוצ געוו ןקיטכיר ןפיוא טריפעג ךימ טָאה סָאװ ,ןעמהרבַא רַאה ןיימ ןּופ טָאג םעד

 ןוא ;רימ טגָאז ,רַאה ןיימ טימ טּפַאשיירט ַא ןוא דסח ַא ןָאט טליװ ריא ביוא ,דנּוצַא ןּוא יי ,ןּוז ןייז רַאפ םענעגייא ןַא

 .סקניל ףיוא רעדָא סטכער ףיוא ןרעק ךימ לעװ ךיא ןוא ;רימ טגָאז ,טינ ביוא

 וצ ןדער טינ ןענעק | רימ ;טָאג ןופ סױרַא זיא ךַאז יד :טנָאועג ןּבָאה יז ןוא , לָאּותּב ןּוא ןְבָל טרעפטנעעג טָאה "

 .סטּוג רעּדָא סטכעלש ריד

 .טדערעג טָאה טָאג יוו

 ױזַא ,רָאה ןייד ןופ יז םעד וצ ביי ַא יי יז לָאז ןוא ,ײנ ןוא םענ ,ריד רַאפ הקבר ויא טָא *

 טקֹוּבעג ךיז רע טָאה ווא ,רעטרעוו ערעייו טרעהעג טָאה ןעמהרבַא ןּופ טכענק רעד יו ,ןעוועג זיא סע ןּוא *

 .,רעדיילק ןּוא ,ןכַאז .ענרעדליג ןּוא ,ןכַאז ענרעּבליז ןעמּונעגסױרַא טָאה טכענק רעד ןוא = .טָאג רַאֿפ דרע רעד ּוצ

 | ןוא ןסענעג ןּבָאה ייז ןוא<* .תונתמ ערעייט ןּבעגעג רע טָאה רעטּומ ריא ןוא רעדּורּב ריא ךיוא ;ןהקבר ןּבעגעג ןּוא

 רעד יא ןענַאטשעגפיױא ןענייז ייד ןוא ;טקיטכענעגרעּביא ןּבָאה יז ןּוא ; ;םיא טימ סָאװ ןשטנעמ יד ןּוא רע ,ןעקנורטעג |

 .רַאה ןיימ וצ קעװַא ךימ טקיש :טנָאועג טָאה רע ןּוא ,ירפ

 -רעד ,וםישדחו ןעצ רעדָא רָאי ַא ודנוא ייּב ןּבײלּב לדיימ יד לָאז :רעטומ ריא ןּוא רעדורב ריא טגָאזעג טָאה **
 = ,קעװַא ךימ טקיש .געװ ןיימ טקילנַאּב טָאה טָאג זַא ,ףיוא טינ ךימ טלַאה :טנָאזעג ייז וצ רע טָאה = .ןייג יז טעװ ךָאנ
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 רימ :טגָאזעג ייז ןּבָאה " .רַאה ןיימ ּוצ ןייג ךימָאל ןּוא

 .ליומ ריא ןגערפ ןלעװ רימ ןּוא ,לדיימ יד ןפּור ןלעװ

 :טנָאועג ריא ּוצ ןּבָאה ןוא ,ןהקבר ןפּורעג יז ןּבָאה =

 ךיא :טגָאזעג יו טָאה ?ןַאמ ןקיזָאדמעד טימ ןייג וטסליוו

 // .ןייג ליוו

 ,ןהקבר רעטסעווש רעייו טײלַאּבסױרַא ייז ןּבָאה *

 .ןשטנעמ ענייז ןּוא ,טכענק סמהרבַא ןּוא ,םִא ריא ןּוא

 ריא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןהקבר טשטנעּבעג ןּבָאה ײז ןוא"
 לָאמ רעטנויוט רעװ ּוד ,רעטסעװש רעודנוא :טנָאזעג |

 ןופ רעיוט םעד ןּברַא לָאז ןעמָאז ןייד .ןּוא ,טנזיוט ןעצ

 עריא טימ ןענַאטשעגפיוא זיא הקבר ןוא * .טנייפ ענייז

 יד ףיוא טצעועגפיורַא ךיז ןּבָאה "יז ןוא ,ךעלדיימ

 רעד ןּוא .ןַאמ םעד ךָאנ ןעגנָאגעג ןענייז ןוא ,ןעלמעק

 .ןעגנַאגעגקעװַא ויא ןּוא ,ןהקבר ןעמונעג טָאה טכענק

 ןייק טייֵג עמ ּוװ ןופ ןעמּוקעגנָא זיא קחצי ןּוא

 ןופ דנַאל ןיא ןסעועג זיא רע םורָאװ ,יאֹורייַחַל-רָאּב

 ןיא ןיײגוצכרּוד ךיז ןעגנַאגעגסױרַא ויא קחצי ןּוא יי--םורָד

 ןוא ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא רע טָאה-טנװָא ןגעקַא דלעפ

 ןוא * .ןָא ןעמוק ןעלמעק טשרע ,ןָאטעג קוק ַא טָאה

 ןעורעד טָאה ןוא ,ןניוא עריא ןביוהענפיוא טָאה הקבר

 ןוא <  .למעק ןּופ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז ןוא ,ןקחצי

 סָאװ ןַאמ רענעי זיא רעװ :טכענק םעד ּוצ טגָאזעג טָאה יז

 :טגָאזעג טכענק רעד טָאה ?ןגעקטנַא ודנוא דלעפ ןיא טייג

 8 ,הכ-57 ,דכ

 :ָהיִפ-תֶא הָלָאְׁשִנְו עול ארקנ ורְמִאֹו :ינדאל הָכָלֵאְו ₪
 הוה ׁשיִאְהיִסע יִכְלְתַה הילא ּורמאנ הקברל ּוארְקִמ חי
 הָּתְקִנְמתֶאו םֶתְחֶא הָקְבְרתֶא יָחְלַשיו :ךְלַא רָמאָּתַו ₪
 ּוְמאָּוהָקְבַר-תֶאּוַכְרָבְיו:ויִָׁנֲא-תֶאְו םֶהָרְבַא דָבְעְתֶאְו 5

 רעש תֶא ךעְרז ׁשֵרייְו הָבְכְר יִּפְלַאָל ייה ּתַא ּונֵמֹחֲא הָל
 םיִּלמְגַר-לַע הָנְְַּרִּתַו ָהיִמֹרֲעַו הקבר םֶקָּתִו :וָאנְׂש אפ

 :ףקוו הָקְבַר--תֶא רֶכֶעָה חקיו ׁשיִאָה יח הָנְכַלַתַו
 : בנה ץֶרֶאְב בשוי איִהְו יאר יחל רֶאְּב אוכמ אָּב חצו בס
 ארו ויניע אָשּ בֶרֶע תֹנְפִל הָדָשּב חּשְל קֶחְָצִי א פ
 "תֶא אֵרָּתַו היֶניֵ-תֶא הקבר אשתו :םיִאְּב םיִַּמְנ הנְִו דפ
 ׁשיִאְרייִמ רַבָעָה-לֶא רֶמאֵּתַו : לֶמֶּנַה לעמ לפִּתַו קָחְצִי ה

 ינדֶא .אָּה דָבֶצָה רֶמאּ ינתארקל הָרָשּב ךלהה הָוְלַה
 --לָּכ תא קיל דֶבָעָה רפְסו ּוְָּתִּתַו ףיִעְצַה חֶקתַו יפ
 מא הָרָש הָלֲהֹאָה קחי הֵאְבְיַו ּ!הֶׂשָע רֶׁשָא םיִרָבְּדַה 6

 קָחְצִי םחְעו הֵבָהֲאיַו הָׁשִאָל וָלייִהְּתַו הקְבְרְדתֶא חק
 | פ  ;וִּמִא ירחא
 500 חכ 7

 "תֶא ול רֶלֵּתַו :הָרּומְק ּהָמׁשּו הָׁשִא קיו םֶהְרְבַא ףסנ יש"

 -תֶאְו קָּבְשְיתֶאְו ןִיָדִמיתֶאְו ןֶרָמתֶאְו ןְׁשְקייתֶאְו ןֶרָּ
 זֶה חד יְִבּו ןֶחָּ--תֶאְו אָּבְׁש-תֶא דלי ןשקו :ַחוׁש !
 ףנחו רפעו הָפיֵע ןידמ יֵנְבּו :םיִמָאְלו םשוטלו םרושא ד

 םֶהְרְבִא ןֶתְו : הָרּוטְק יֵנְּב הֶּלֲא-לְּכ הָעָּדלֶאְו עֶדיִבֲאַו
 .רָׁשֲא םישְנליִפה ינבלו :קֶחְצִיִל וָל--רֶׁשא-לָּכ--תֶא י

 ונְּב קָחְצִי לַעֵמ םהְלַׁשָו תֶנָתִמ םֶהְרָבַא ןֶתָנ םֶהָרְכַאְל
 ַיחיינְׁש ימי הלאו :םדק ץרָאילֶא הָמְדְה יח ּונָדֹעְּב ו

 :םיִָׁש ׁשמָהְו הָנָׁש םיִעְכׁשְו הָנָׁש תַאְמ יָחירְׁשֶא םֶהְרְבַא
 חת = אי "לא ףֶסֶאֵו עכשו ןק הָבֹומ הָביִׂשְב םֶהְרְבַא תֶמִָ עו ח

 ורק הרענל = 2 ,דכ

 .טקעדרַאּפ ךיז טָאה ןוא ,רעיילש םעד ןעמונעג יז טָאה .רַאה ןיימ זיא סָאד

 טכַארּבעגנײרַא יז טָאה קחצי ןּוא " .ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןכַאו עלַא ןקחצי טלייצרעד טָאה טכענק רעד ןּוא "

 רע ןּוא ;ּבײװ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא זיא יז ןּוא ,ןהקבר ןעמונעג טָאה רע ןּוא .ןהרש רעטומ ןייז ןּופ טלעצעג םעד ןיא

 .רעטּומ ןייז ךָאנ טסיירטעג ךיז טָאה קחצי ןּוא .טַאהעג ביל יז טָאה

 ,ןענרמז ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןּוא* .הָרּוטק ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,ּבײװ ַא ןעמונעג רעדיװ טָאה םהרבַא ןואי הר

 יד ןּוא .ןענָדד ןוא ,ןָאבש ןרָאּבעג טָאה ןֶשקי ןוא* .ןַחּוש ןּוא ,ןקְּבשי ןוא ,ןענידַמ ןוא ,ןענָדמ ןּוא ,ןענָשקִי ןּוא

 ןּוא ,הָפיֵע :ןעװעג ןענייז ןעֶנִידִמ ןופ ןיז יד ןּוא + .םימּואָל ןוא ,םישוטל ןּוא ,םירּושַא ןעוועג ןענייז ןענָדד ןּופ רעדניק

 .ןהָרּוטק ןופ רעדניק יד ןעוועג ןענייו עלַא יד ,הֶעָדֹלֶא ןוא ,עֶדיבַא ןּוא ,ְךֹונַח ןוא ,רָפֵע

 סָאװ רעּבײװסּפעק יד ןּופ ןיז יד ּוצ ןּוא * .ןקחצי ּוצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּבעגעגקעװַא טָאה םהרבַא ןוא* =

 -עג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ןקחצי ןוז ןייז ןופ טקישעגקעװַא ײז טָאה ןוא ,תונתמ ןבענעג םהרבַא טָאה ,טַאהעג טָאה םהרבָא

 .דנַאל-חרומ ןיא ,חרזמ ןייק ,טּבעל

 ןּוא רָאי ףניפ ןוא רָאי טרעדנוה :טּבעלעג טָאה רע סָאװ ןּבעל סמהרבַא ןופ ןרָאי יד ןופ געט יד ןענייז סָאד ןּוא י

 ויא רע ןּוא ;ףרָאי טימנ טַאז ןוא טלַא ,רעטלע רעטינ ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא ןּוא ןעגנַאגרַאּפ זיא םהרבַא ןוא* .רָאי קיצעביז



 02 26-9 ,הכ

 ט זָלַּפְכַּמַה תֶרֶעְמ-לֶא נב לאֵעְמְׁשַקֲהְצִיותֹאּורְּכְקִיַוויִּמִע
 :ארממ נפל רֶׁשֲא יתחה חצה ןֶרָפָע הֹרָׂשילֶא
 'רֵּבִק הָּמָׁש תֶחייֵנְּב תֶאְמ םֶהָרְבַא הָנָק-רֶׁשֲא הֶדָּׂשַה
 א ְךֶרֶבָיַו םֶהְרְבַא תֹומ יִרֲחַא יהיו תשא הֶדָׂשְו טֶהָרְבַא
 פ :יָאר יחל ראב קֶחֶצִי בש ונְּב קָחְצִי-תֶא םיִהלָא
 בש נה הָרְלִי רֶׂשֲא םֶהרְבַא- ןֶּב לאֵעְמְׁשִי תֶדֶלְּ הֶלְֵו
 י יִנְּב תומש הלא :םהרבאל הֶרָׂש תַחְפִׁש תיִרְצִּמַה

 רדקו תֹיִבְנ טאעַמְשי רַכּב םֶתֹדְלֹותל םתמשב לאָעְמְׁשי |
 7 אָמיִתְו רדח :אשמו הָמּורְו עֶמְׁשִמּו :םשבמו לֵאָבדְַו
 מ םָתֹמְׁש הלא לאָצְמִׁשִי ינְּב םה  תֶּלֶא !הָמְדְקְו שיִפ רוטי

 : הָלאְ וםֶתּמֶאְל םֵאיׂשְנ רַשְע"ינש םחריטבו םֶדיִרְצַחְ 0

 םינש עבשו הָנְש םישלשו הנש תאמ לאָצְמְשי ייח 'נש |
 עד ד

 חי רושדדע הָליִוֲחַמ ינְּכְׁשִיַו :וימע--לָא הֶמָאו תמו עני
 :לָפְ יָחָא-לָכ פיל הָרּוׁשַא הָכָאְּב םִיַרְצִמ ינמ-לַעַי "שא

 פ

 0880000000 תדלות ,תישארב

 ןוא קחצי ןוא* .קלָאפ ןייו ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא
 ןופ לייה רעד ןיא ןּבָארגַאּב םיא ןּבָאה ,ןיז ענייז ,לאָעַמשי
 רַחּוצ ןופ ןּוז םעד ןורפָע ןופ דלעפ םעד ןיא ,הָלֵּפכמ
 םהרבַא סָאװ דלעפ סָאד * ;אֵרֹמַמ רַאפ סָאװ ,יּתִח םעד
 ַאּב ןיא ןטרָאד ,תַח ןופ רעדניק יד ןופ טפוקעגּפָא טָאה
 .הרש ּבײװ ןייז ןּוא ,םהרבַא ןרָאװעג ןּבָארג

 ,ןעמהרבַא ןופ טיוט םעד ךָאנ ןעװעג ויא סע ןּוא יי
 ןסעועג זיא קחצי ןוא .ןקחצי ןוז ןייז טשטנעּבעג טָאג טָאה
 | .יאֹורייֵחַל-רַאּב יב

 סמהרבַא ,לאֵעָמׁשִי ןופ ןטרּוּבעג יד ןענייז סָאד ןּוא יי
 ןרָאּבעג טָאה ,ןהרש ןּופ טסניד יד ,תירצמ יד רֶנָה סָאװ ,ןּוז
 סלאַעָמׁשִי ןופ ןעמענ יד ןענייו סָאד ןּוא* .ןעמהרבַא
 רוָכּב רעד :ןטרּוּבעג ערעייז טיול ,ןעמענ ערעײז ךָאנ ,ןיז
 ;םֶׂשבִמ ןּוא ,לֵאָּבדַא ןוא ,רֶדֹק ןּוא ,תֹויָבנ ,ןלאֵעָמשִי ןּופ
 .,ָאמיַּת ןּוא ,דדח ** ;ָאשמ ןּוא ,הָמּוד ןּוא ,עָמשִמ ןּוא :*
 ,ןְלאֵעָמׁשִי ןופ ןיז יד ןענײז סָאד **  .הָמדק ןּוא ,שיפנ ,רּוטי

 -.רעקלעפ ערעײז טיול ןטשריפ ףלעווצ ;ןרענַאל ערעייז ןיא ןוא ,רעפרעד ערעייו ןיא ןעמענ ג ערעייז ןענייז סָאד ןּוא
 ןעגנַאגרַאפ זיא רע ןּוא .רָאי קיסיירד ןּוא רָאי ןביז ןוא רָאי טרעדנוה :ןּבעל סלאֵעָמשִי ןּופ ןרָאי יד ןענייז סָאד ןּוא יי
 .רַאפ סָאװ רוש זיּב הָליִוַח ןופ טניווועג ןּבָאה ייז ןוא יי- .קלָאפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא זיא רע ןּוא ;ןּברָאטשעג זיא ןּוא
 .טצעזַאּב ךיז רע טָאה רעדירב ענייז עלַא ןופ טכיועג ןיא ;רּושַא ןייק טסייג ּוד יװ ,םִיַרצִמ

 ש "תֶא ריִלֹוה םֶהָרְבַא טֶהָרבַא-ןב ָצִי תל הָלֶאְ
 כ הָפְבְרתֶא ותְחמְּב הֶנָש םיִעְָּראְדְּב קֶחְצִי יהו .:קֶחְצִי
 ול יִּמרַאָה ןֶבָל תהא םֶרא ןיפמ יִּמִרַאָה לֵאּותְּב-תַּב
 אב הָרָע יִּכוהְׁשִא חַכְנל הוה קָחְצָי רע + הָׁשִאְל
 בכ ֶצֶצְרְתַו :ותְשא הקבר רהקו הָוהְי ול רֶתַעַמ אוָה
 .ׁשרהל ףךלתו יִכְלֶא הז הל כא רֶמאּתַו ּהָּבְרִקְּב םיִנָּבַה
 יש ְךֵֶמִבְּב םייג יש הל הָוהְי רמא :הוההתא
 דֵבֵעי בֶרְו ץֶמאָי םִאְלמ םאלו ודרפי ךיעממ .םיִמֶאְל
 יכ אֵצַו :הָנמִבְּב םמות הגו תֶרֶלְל ָהֶמָי וָאְלְמַו :ריִעְצ
 :ושע ומש וארקיו רעש תֶרדַאְּכ .וקָּב יומא ןושארה
 ט ארק וָׂשֵע בָהּ תא וָדָיְו .ויחֶא אָצָי ןפחירמאְו
 זכ ולר :םתא תל הָנָׁש שש קָחְצִיְו בלע ומש
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 סמהרבַא ,קחצי ןופ עטכישעג יד זיא סָאד ןּוא **
 ןעװעג זיא קחצי ןּוא * .ןקחצי ןרָאּבעג טָאה םהרבַא :ןוז
 יד ,הקבר ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טלַא רָאי קיצרעפ
 "יד ,םֶרָאְִדַּפ ןופ ימָרֵא םעד לָאּותּב ןופ רעטכָאט
 קחצי ןוא * .ּבײװ ַא רַאפ ,ימֵרַא םעד ןֶבָל ןּופ רעטסעווש
 ויא יז םורָאװ ,ּבײװ ןייז ןגעװ ןּופ טָאג ּוצ ןטעבעג טָאה
 ןטעּברעד טזָאלעג ךיז טָאה טָאג ןוא ;הרקע ןַא ןעוועג
 .ןרָאװעג קידעגָארט זיא בייוו ןייז הקבר ןוא ,םיא ןּופ

 ןוא ,ריא ןיא ןסיוטשעג ךיז ןּבָאה רעדניק יד ןּוא *
 ןוא ?ךיא בעל ןעד סָאװ ךָאנ ,יװַא ביוא :טגָאזעג טָאה יו
 .טָאג ייב ןגערפ ןעגנַאגעג זיא יו

 ַי :טנָאזענ
 ריא ּוצ טָאה טָאג ןוא *

 ,ּבײל ןייד ןיא ןענַײז תומּוא ייווצ
 דײװעגניא ענייד ןופ ךיז ןלעװ רעקלעפ ײװצ ןּוא |

 ,ןדיישעצ
 ,רעקרַאטש ןייז טעוו קלָאּפ ַא ןּופ קלָאפ ַא ןּוא
 .ןרעגנִיי םעד ןעניד טעװ רערעטלע רעד ןּוא

 רעטשרע רעד ןוא * ,ּבייל ריא ןיא ויא גניליווצ ַא טשרע ,ןעניוועג םּוצ ןרָאװעג לופ ןענייז געט עריא א ןוא ₪

 "רעד ןּוא * .וָׂשֵע ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה עמ ןוא ;לטנַאמ רעקירָאה ַא יװ ױזַא ןצנַאג ןיא ,רעטיור ַא ןעמּוקענסױרַא זיא
 ו ןפורעג טָאה עמ ןּוא ;ןוָׂשֵע ןופ טירט םעד ןטלַאהענּוצ טָאה טנַאה ןייז ןּוא ,רעדּורב ןייז ןעמּוקעגסױרַא ויא ךָאנ

 .ןרעוו ןרָאּבעג רעײז יב טלַא רָאי קיצכעו ןעוועג זיא קחצי ןּוא .אבֹקֲעַי ןעמָאנ

 .סיוא טראנ ןוא טּפַאכרַאפ רעדא טירט םילב טלַאה סָאוו רעד א
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 = זיא וָׂשֵע ןּוא ;ןסקַאװעגפיוא ןעניז ךעלגניי יד ןוא* :

 .ןעוועג .ןוא ,שטנעמדלעפ א ,געיעג ןיא טינעג שטנעמ ַא

 ןיא טציז סָאװ ,שטנעמ רעליטש ַא ןעװעג ןיא בקעי

 סָאד לײװ ,ןָֹׂשֵע טַאהעג ביל טָאה קחצי ןוא *  ,ןטלעצענ

 ּביל טָאה הקבר ןּוא ;ליומ םּוצ ןעװעג םיא זיא גנַאפעג

 | 00/9  .ןבקעי טַאהעג

 ןּוא ,סטכעקעג ַא טכָאקעג לָאמנײא בקעי טָאה

 --רַאפ ןעװעג זיא רע ןוא ,דלעפ ןּופ ןעמּוקעגנָא ויא וָׂשֵע

 גנולש ַא ךימ זָאל :ןבקעי ּוצ טגָאזעג וָׂשֵע טָאה * .טכַאמש

 םורָאװ ,אןטיורךטױר ןקיזָאדמעד ןופ ,ךיד טעב ריא ,ןָאט

 ןעמָאנ ןייז ןפורעג ןעמ טָאה םורד ;טכַאמשרַאפ ץיב ךיא |

 טשרָאקַא רימ ףיוקרַאּפ :טנָאזעג בקעי טָאה* .םֹודָא
 :טנָאועג רָׂשֵע טָאה"* = .הרוכב ןייד

 בקעי טָאה* ?הרֹוכּב ןעד רימ סָאװ ּוצ ןּוא ,ןּברַאטש

 ,ןרָאװשעג םיא רע טָאה .טשרָאקַא רימ רעווש  :טגָאזעג

 ןוא * .ןבקעי ּוצ הרוכב ןייז טפיוקרַאפ טָאה רע ןּוא

 :זודניל ןופ סטכעקעג ןּוא טיורב ןוָשָע ןּבעגעג טָאה בקעי

 = דעגפיוא זיא ןּוא ,ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה רע ןוא

 יד טכַארַאפ וָׂשֵע טָאה ױזַא .ןעגנַאגעגקעװַא ןּוא ןענַאטש
 | = .הרוכּב

 ץּוחַא ,דנַאל ןיא רעגנוה ַא ןרָאװעג ויא סע ןואי יה

 יד ןיא ןעוועג ויא סָאװ ,רעגנוה ןקידרעירפ םעד -

 .ךֶלֶמיִבַא ּוצ ןעגנַאגעג ויא קחצי ןוא ;ןעמהרבַא ןופ געט
 .רֶרֹג ןייק ;םיּתשִלּפ יד ןופ ךלמ םעד

 .ןגָאז ריד לעוו ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןיווו ,םִיַרצִמ ןייק

 .םּוצ "ג ךיא ,עז

 9 ,וכ-(חכ) 27 ,הכ

 ׁשיִא .בֹקֲעַַו הָדָׂש ׁשיִא דָיצ עי שיא ושע יִהְיַנ םיִרָענִה
 ויִפְמ צי וָשֵע-תֶא קָחְצִי בהאי !םיִלָהֶא בשי םָּת חי
 ושע אבו דִיְמ בקע דו :בלעידתֶא תֶבָהא הָקברְו פכ
 -ינמיעְלה בכעי-לָא ושע "רמאל :ףָיָע אוִהְו הָחְשַהְדִמ ל

 יאָרק כ--לַע יִכְנַא ףיע יִּכ הֶוַה םֹדָאָה םֶדָאָה-ןִמ אָנ
 ;ל ָךְתְרֹכְּב-תֶא םֹיכ הרְכִמ בעי רֶמאֹיַו :םֹודָא ָֹמְׁש אל
 !הָרֹכְּב יִל הָז-הֶּמִלְו תמְל ךלוד יִכנָא הגה וָׁשֵע רֶמאַּו כל
 "תֶא רֶּכְמִיַו ול עָמְשיו םֹוּיַּכ יל הָעְבָשִַה בלעי רַמאָ גל
 םישרע דינו םֶחֵל ושל ןֵתָנ בל :בקשל וָתְרְכְּב דל

 פ | :הָרְכְּבַהתֶא וָׂשֵע זָבַי דל | םקו ּתשיו לכ

 וכ
 ימיּב היה רֶׁשֲא ןושארַה בָעְרִה דַבְּלִמ ץֶרֶאָּב בָעָר יֵהְַו א |

 !הרָרֶנ םיְִּׁשִלְּפ-דֶלֶמ ְךלֶמיִבֲא-לֶא | קָחָצִ לו םֶהָרְבַא
 ץֶרֶאְּב ןכש הָמיָרְצִמ דַרַּתילַא רֶמאַֹו הָוהְי לֶא אָרְו ג
 ךקרְבאו ףמע הֶיְהִאְו תאוה ץֶרָאְּב רוג :ףיִלֵא רמא רָשָא ג

 -תֶא 'תמקהו לֵאָה תֶצרֲאֲה-לְּכ-תֶא ןּתֶא ל לערזלו ל |
 דתֶא יֵתיִּבְרִהְו :ְךיִבִא םֶהָרְבַאְל יְִּּבׁשִנ רֶׁשֲא הָעְבְּׁשַה ד
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 תצְרֲאָה-לָּכ תֶא דער יִּתַתָנְ םִימׁשַה יֵבְכֹכְּכ קר
 עמש"רשא בקע ץְרָאָה ַײג לָפ ל ערוב וָכרַּבְתִהְו לֵאָה ח

 :ִתֹרֹוְתְו יקח יתּוצמ יִּתְרַמְׁשִמ רמשיו יִלְֹּב םֶהָרְבַא
 מא ֹוְּׁשֲאָל | םוקָּמַהיִׁשְנַא ולֲאְׁשִיו :רֶרֶנִּב קָחְצִי בש 'ז

 םֹוקמַ יִׁשְנַא ירהיּפ ִתְׁשֶא רמאֵל אְדָי יִּכ אוק ִתְרֶא
 מש וָליוכְרֶא יּכ יהיו :אוָה הָארִמ תבוטהיכ הָקברילַע 1

 ארו ןולחה דַעָב םיִתָשִלְּפ ףלמ ללי ףקשו םיִמָיַה
 ְךֶלֶמיִבֲא אָרְקִיו :וְּתְשא : הקמר תֶא קחצמ קָחְצִי הגה *

 יִתֹחֲא ָּהְרמָ ְךיאָו אוה ְּךֶּתְׁשִא הנה דא למאי קָחְציל
 ;ָהיֶלָע תּומָאְדִּפ ְִּרַמָא יִּכ קֶהֶצִי ֹויְלֶא רֶמאֵּו אוָה

 - הלאה ןוויבס ₪ 'ג מ

 ןרעדינ טינ טסלָאז :טנָאועג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּוא*
 ךיא ןּוא ,דנַאל ןקיוָאדמעד ןיא ףיוא ךיז טלַאהי

 ,רעדנעל עקיזָאדיד עלַא ןּבעג ךיא לעװ ןעמָאז ןייד ּוצ ןּוא ריד ּוצ םורָאװ ;ןשטנעּב ךיד לוו ןוא ,ריד טימ ןייו לעוו

 ןייד ןרעמ לעװ ךיא ןוא* .ןעמהרבַא רעטָאפ ןייד ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ העּובש יד ןייז םייקמ לעװ ךיא וא

 טימ ךיז ןלעװ ןשטנעּב ןּוא ;רעדנעל עקיזָאדיד עלַא ןעמָאז ןייד ּוצ ןּבעג לעװ ןוא ,למיה ןופ ןרעטש יד יװ ױזַא .ןעמָאז |

 ןיימ טיהעג טָאה ןּוא ,לוָק ןיימ ּוצ טרעהעגוצ ! טָאה םהרבַא סָאװ רַאפרעד * ;דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןעמָאז ןייד
 .ןעגנוגרעל עניימ ןוא ,ןצעועג עניימ ,טָאּבעג עניימ ,גנוטיה

 טָאה רע .ןוא , ּבייװ ןייז ןגעוו טגערפענ טרָא םעד ןופ ןשטנעמ יד ןּבָאה' .רָרֹנ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה קחצי ןואי <
 ןופ ןשטנעמ יד ןלעװ רעמָאט, ;'ּבײװ ןיימ, ןגָאז וצ טַאהעג ארֹומ טָאה רע םורָאװ ;רעטסעווש ַא עניימ ויא יז :טגָאזעג

 | ."ןעזסיוא ןופ ןייש ויא יז לײװ ,ןהקבר רעביא ןעגרה ךימ טרָא םעד

 םיתשלפ יד ןופ ךלמ רעד ךֶלֶמיִבַא טָאה ,טייצ עגנַאל ַא ןעװענּפָא ןטרָאד זיא רע זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא י

 "עג ךֶלֶמיִבַא טָאה* .ןהקבר ביו ן"ו טימ טפיטש קחצי טשרע ,ןעוענ ןוא ,רעטצנעפ ןכרוה טקוקעוסיורָא
 ַא ענ"מ ןיא יז :טגָאזעג ּוטסָאה יװַא יו ןוא ,בײװ ןייד רָאנ ךָאד זיא יז :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןקחצי ןפור |

 .ריא רעּביא ןעמּוקמּוא ךָאנ לעװ ךיא :טרעלקעג ּבָאה ךיא לײװ :טגָאועג םיא ּוצ קחצי טָאה ?רעטסעווש

 .םֹדָאָה םֹדָאָה *
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 ודנוא ּוצ ןָאטעג ג אד ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג ךֶלֶמיִבַאטָאה- י רַחַא בלש טַעְמָּכ וטל תשע תאֹו-הַמ ךלָשִבֶא רֶמאֹּיַו
 ;בײװ ןייד טימ ןגעלעג קלָאּפ ןופ רענייא טלָאװ ריש"ריש אי "תֶא ךֵלֶמיִבֲא וציו ;םֵׁשֲא ּוניֵלֲע תאַּבַהְו * ְךֶהֶׁשִא-תֶא םָעָה

 = :תָמּי תימ וּתׁשִאְבּו הוה שיאב עגנה רמאל םֶעַהלּכ |
 בי זרֲאָמ אוָהַה הָנָּׁשַּב אָצְמִיַו אוהה ץֶראְּב קש ערק
 יש לַלָ ולה דליו שיאה לדני :הָוהְי ּוהָכָרְבִיַו םירעש
 די הדבעו רב הנקמו ןאצדהנקמ ולה :דאמ להנהיפ דע
 .ןרעװ טייטעג ןטייט טעװ ,ּבײװ ןיז = ₪ פח רׁשֲא תראה :םיִתשלפ ותא ואְנַקִיַו הפר
 | טָאה ןּוא , ךנַאל םענעיו ןיא טייזעג טָאה קחצי ןּוא 12 ה םםיִתְׁשִלְּפ םֹומָּתַכ ויבא םֶהָרְבַא ימיב ובא יִדָבַע

 טָאג ןוא ;ליפ יױװַא לָאמ טרעדנוה רָאי םענעי ןיא ןנירקעג = ₪ ּונָמִעְמ ךֵל | סרציזלָא ףלֶמיִבֲא רַמאְַו ;רָפָע םיאלמיו
 ,ךײר ןרָאװעג זיא ןַאמ רעד ןוא < .טשטנעּבעג םיא טָאה | = רֶרָציִלַחנִּב ןחיו קָחְצִי םשמ יו ;רֶאְמ וָפִמ ּתְמַצֶעיֵכ
 ןרָאװעג זיא רע זיּב ,ןרָאװעג רעכייר דנַאנַאכָאנ זיא ןוא | ח רֶׁשֲא םימה תַרֶאְּכ-תֶא | רּפְחּיו קָחֶצִנ בש :םש בשיו
 ןוא ,ףָאש סעדַאטס טַאהעג טָאה רע ןואי*  .ךייר רעייז תומ יִרֲחַא םיתְשְלַּפ םומתסיו ויִבָא םֶהָרְבַא יִמיִּב ּורְפָח
 | .ּויְבֶא ןָהָל אֵרְק-רְׁשֲא תֹמְׁשַּכ תומש הל ארכו םהְרְבַא
 : | | שי :םייח םיִמ ראב םשדואצמיו לחנב צוהר ו
 טכענק יד סָאװ רעמענורב עלַא ןוא ** .ןעווענ אנקמ םיא | = אָרקיו םימַה ונל רמאל קחצ לעד םִע רֶרָ טא
 רעטָאפ ןייו ןּופ געט יד ןיא ןּבָארגעג ןּבָאה רעטָאפ ןייז ןּופ אכ תרקַא ראב ורפחיו מט וקשעְתַה יב קֶׂשפ יָאְּבַה-טֶׁש

 ךעגנָא ילו ןוא , טּפָאטשרַאפ יז םיּתשִלּפ לד ןּבָאה ,ןעמהרבַא | בכ םכשִמ קתְעו הנטש חמש אֵרְקִי ָהיֶלָע--ַנ בייַ

 :ןקחצי ּוצ טגָאזעג טָאה ךֶלֶמיִבַא ןוא" .דרע טימ טליפ = תובחר הָמָש ארו היל ובר א תֶרֶלַא רָאְּב רפחיו
 ןופ רעקיטכַאמ ליפ טסיּב םורָאװ ,ודנוא ןופ קעװַא ייג 'בר לַע ;ץֶרָאְב ּוניֵרְפּו ל הָוהי ביחְרַה הָּתַעייֵּכ רֶמֹאַֹו
 | .ודנוא 7? מאיו אורח הָליֵלַּב הודי ולא אְרִו :עַבָש רַאְּב םָׁשִמ
 טָאה יא ,ןטרָא ןופ ןעגנַאגעגקעװַא קחצי ןיא ול | יִכֹנָא ָךְתַאייֵּכ אָריִּת-לַא ְךיִבָא ל הרבא הלא יפנא

 .דלוש ַא ודנוא ףיוא טכַארּבעג טסלָאװ ןּוא

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןליופָאב טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא יי

 רעדָא ןַאמ ןקיזָאדמעד ןָא טריר סָאװ רעד :ןנָאז ּוצ ױזַא

 ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא ;טכענק ליפ ןּוא ,רעדניר סעדַאטס

 א" | י+

 - ְךיִּדְבַע ל רובעב ךערזהתֶא ִתיֵּבְרִהְ דיתכרבו
 | | הכ ּורָכּו ולָהֶא םשדמיו הָוהְי םֵׁשְּב אְרְקיו חָּבְמ םָׁש ןבו

 ד א רעדיװ טָאה קחצי תאי .טצעַאב תוחאו רֶרְּנִמ ולא ךֵלֶה לָמיִבֲאו :ראב קחצי"ידבע סע
 געט יד ןיא ןּבָארגעג טָאה עמ סָאװ רעמענרברעסַאװ  ס מ קחצו םֶהלֲא מא :אְבְצ-רַׂש טֵליִפּו והעִרמ
 זרַאּפ ײז ןּבָאה םיתשלפ יד ןוא ,ןעמהרבַא רעטָאפ ןייו ןּופ ;טבֶכתַאְמ ינוחלשתו יתא םָתאֵנְש ֶּתַאְו ילא םָתאַּב
 לז טָאה רע ןּוא ;ןעמהרבַא ןּופ טיוט םעד ךָאנ טּפָאטש זכ אָנ יָת רֶמאַֹו ְךּמִע | התו הָיה"יִּכ רניאר ואר ּורְמאֵּיַו

 רעטָאפ ןייז סָאװ ןעמענ יד יװ ױזַא ןעמענ טימ ןפורעג זי

 דעג ןּבָאה ןקחצי ןּופ טכעוק יד ןוא * .ןפּורענ ייז טָאה

 ןופ רעכּוטסַאּפ יד טנירקעג ךיז ןּבָאה * .רעסַאװ עקידעב על םענּורּב ַא ןענופעג ןטרָאד ןּבָאה ןוא ,לָאט ןיא ןּבָאר

 ןופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה רע ןּוא .רעסַאװ סָאד טרעהעג ודנּוא ;ןגָאז ּוצ יווַא ,ןקחצי ןופ רעכוטסַאּפ יד טימ רֶר

 ןוא ,םענורּב רעדנַא ןַא ןּבָארגעג ןּבָאה "ו ןוא" .םיא טימ טְקְסעעג ךיו ןּבָאה ײז לייוו ,קֶׂשֵע םענורב םעד

 ןופ ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רע ןּוא *  .אהָנטִׂש ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה רע ןּוא .טגירקעג ךיוא םיא רעּביא ךיז ןּבָאה

 ןעמָאנ ןייז ןפורעג רע טָאה .טגירקעג טינ םיא רעּביא ךיז ןּבָאה ײז ןוא ;םענורב רעדנַא ןַא ןּבָארגעג טָאה ןוא ,ןטרָאד

 .דנַאל ןיא ןסקַאװ ןלעװ רימ ןּוא ,תובחר ןּבעגעג טָאג ודנוא טָאה דנּוצַא :טנָאזעג טָאה רע ליוו ,תובוחר

 ,טכָאנ רענעי ןיא םיא ּוצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּוא"  .עַבָׂשירַאּב ןייק ןטרָאד ןּופ ןעגנַאועגּפױרַא ויא רע א"

 ןוא , ריד טימ ןיּב ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;ןעמהרבַא רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג רעד ןיּב ךיא :טנָאוענ טָאה ןּוא

 .ןגעװ סמהרבָא טבענק ןיימ ןּופ ,ןעמָאז ןייד ןרעמ לעװ ןוא ,ןשטנעּב ךיד לעװ ךיא

 טלעטשענפיוא ןטרָאד טָאה רע ןוא ;הוהי ןעמָאנ םעד ּוצ ןפורעג טָאה רע ןּוא ,חבומ ַא טיובעג ןטרָאד רע טָאה == =

 .םענּורּב ַא ןּנָארגעג ןטרָאד ןּבָאה ןקחצי ןופ טכענק יד ןּוא .טלעצעג ןייז

 טָאה * .ליח ןייז ןופ רַאה םעד לֹוכיּפ ןּוא ,טניירפ ןטוג ןייז תַוּוחַא טימ ,רֶרְג ןּופ םיא ּוצ ןעננַאגעג זיא ךֶלֶמיִבַא ןוא" =

 טקישעוסיורַא ךימ טָאה ןּוא ,םיאנוָש רימ טייז ריא זַא ,רימ ּוצ ןעמוקעג ריא טייז סָאװ ךָאנ :טנָאזעג ייז וצ קחצי

 ךייז עשזילָאו :טנָאזעג ּבָאה רימ ןּוא ,ריד טימ ויא טָאג | זַא ןעוענ רימ ןּבָאה ןעז :טגָאזעג יז ןּבָאה 3 ?ךייַא ןופ

 ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,רֶרֹג ןופ לָאט ןיא טרעגַאלעג

 = צדלמ 'בכ הפר ל 8

 ..שינערעטש א
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 ןוא ,ריד ןשיווצ ןּוא זדנוא ןשיװצ ,זדנּוא ןשיווצ העּובש ַא

 ןָאט טסעװ ּוד ביוא * .ריד טימ דנּוּב ַא ןסילש רימָאל

 ,טרירעגנָא טינ ךיד ןּבָאה רימ יװ יװַא !זייּב ודנוא טימ

 רימ ןּוא ,ןָאטעג סטּוג קר ריד טימ ןּבָאה רימ יװ ױזַא ןוא

 ַא וטסיב דנּוצַא .םולשב טוָאלענקעװַא ךיד ןּבָאה

 .טָאג ןופ רעטשטנעבעג

 לז ןוא ,טײצלָאמ ַא יז רַאפ טכַאמעג רע טָאה *

 -עפעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא* .ןעקנּורטעג ןּוא ןסעגעג ןּבָאה

 םעד רענייא ןרָאװשעג ןּבָאה ייז ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעד

 ןענייז יז וא ,טײלַאּבסױרַא יז טָאה קחצי ןּוא ,ןרעדנַא

 .םולשּב םיא ןּופ ןעננַאנעגקעװַא

 ןעמוקעג ןענייז ,גָאט םענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןוא *

 ַא ןועװ טלייצרעד םיא ןּבָאה ןוא ,ןקחצי ןופ טכענק יד

 םיא ּוצ ןּבָאה יז ןּוא ,ןּבָארגעג ןּבָאה ייז סָאװ םענורב

 םיא רע טָאה* .רעסַאװ ןענופעג ןּבָאה רימ :טגָאזעג

 טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ רעד זיא םּורד .הָעְבִׁש ןפורעג

 | .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב עַבָשדרַאּב

 טָאה ,טלַא רָאי קיצרעפ ןעוועג ויא וָשָע זַא ןוא =

 יִרָאְּב ןופ רעטכָאט יד תידוהי ּבײװ ַא רַאפ ןעמונעג רע

 .יּתִח םעד ןֹוליִא ןופ רעטכָאט יד תַמֹׂשָּב ןּוא ,יּתִח םעד
 ןוא ןקחצי רַאפ שינרעטיּבצרַאה ַא ןעװעג ןענייז ייז ןּוא *

 .ןהקבר רַאפ

 וכ
 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןָשֵע ןוז ןרעטלע ןייז ןפּורענ

 .ךיא ןיב ָאד :טנָאועג םיא ּוצ רע טָאה !ןּוז ןיימ

 .טיוט ןיימ ןופ

 ;גנַאפעג ַא רימ גנַאפ ןוא ,דלעפ

 .ברַאטש ךיא רעדייא ןשטנעּב ךיד לָאז לעז ןיימ

 ןוא ,ןרָאװעג טלַא זיא קחצי זַא ,ןעװעג זיא סע ןּואי

 רע טָאה ,ןעז וצ לקנוט ןצ ןרָאװעג ןענייו ןגיוא ענייז

 -םָא = תיִרְב הָתרְכִ יב ּניניִּב ּוניֵתֹוניִּב הָלֶא טכ
 ִֶָּ ּונֵׂשָע רֶׁשֲאבְו דיע אל יׁשֲאַּכ הָעָר ונע השעה

 שעו :הָוהְי דוב הֶּתִע הָּתַא םֹלָׁשְב ךרלשה םוטדקר יה
 ועְכְשיו רקבב ומיִכְשיו :ותשימ ּולכאו הָתְׁשִמ םהל א
 | יה ;םלְשִב וִתאְמ כליו קחצי םָהְלשיַו ויחֶאל שיא גל

 ראְבִה תודא"לע ול ּודגמ הע ידבע ואבו אוהה םוזכ
 .הָעְבִׁש הָתֹא ארק :םִיָמ ּנאָצְמ ול ורמאיו ורפח רֶׁשֲא גל
 יקום :הוה םויה דע עַבָׁש ראב ריִעָה-םֶׁש צילט דל

 ִרֲאְּב-תַּב תילּוהי-תֶא הָשא חקמ הָָׁש םיִעְּכְרַאְדְּב לֶׂשֵע
 ור תר ןיהּתַו :יִּתִחַה ןליאדתפ תֹמְַּׂב-תֶאְז יִּתִחַה הל

 ס  ּוהְמְבִרָלּו קֶחְצִיל
 וכ

 | ושְצתֶא ארקנ תֶאְרִמ ויעצ ןיהְכתו קחי ןֵקזיִּ ה
 רמאפ :יִעַה ויָלֵא רֶמאַּויִנְּב ויְלֵא רֶמאב לה נב

 דילכ אָניאָׂש הע :יתומ םוזיּתְערָי אֵל ִתָנְקְז אהה ג
 יל-השעו :הדיצ יל הָרּוצְו הרשה אֵצְ ףתשקו לה
 -וְבֲעַּב הָלְכֹאְו יל הֶאיֵבָהְ יִּתְבַָא רֶׁשֲאַּכ םיִּמַעְמַמ

 קָמְַירּבַדְכ תעמש הָהְבַרְו :תּמָא םֶרָמִב ישפנךכְרְבִת |
 ףקברו !איִבָהל דיצ דוצל הָלשַה ישע ינוב ושעדלָא
 ךיִכָא--תֶא יִּתְעַמָׁש הגה רמאל ּהָנב בֶלֲעַ--לֶא הרְמָא
 ילדהשעו דיצ יל הֶאיבָה :רמאל יהא וָשע-לֶא רֵּבַדְמ
 / הָּתְַו :יתומ ונפל הָוהי נפל הָכְכְרְבַאְו הלכאו םיִּמַעְמַמ
 ןאצהלֶא אֶל !דֶתֹא הָוצַמ ינא רשאל ילֶקְּב עמ יִנְב
 םיִּמַעְמַמ םֶתֹא הֶׁשֶעְו םיבט םִזע יד ינש םשִמ יִלדחקְו

 רֶׁשֲא רבעפ לֶכָאְ ְךיִבָאְל ת ְתאֵבָהְו :בָהָא רֶׁשֲאַּ דובאל +
 ןָה וָּמא .הקְברדלֶא בלע רמאמ :ותֹומ ינָפל ָכְרְבִי אי
 יִבָא שמ .ילוא :קלַח שיא יִכנָאְורַעָׂש שיא וחֶא ושע >

 ב

 ן*]

-+ 

 צ

- 

₪ = = += 

 הד יה 4 תנתאכ חתפ ב, יוצב שה 'טכ וכ

 גָאט םעד טינ סייוו ךיא ,טלַא ןיב ךיא ,רָאנ עז :טנָאזעג רע טָאהי

 ןיא סױרַא יג ןּוא ,ןגיוב ןייד ןּוא לטייבלייפ ןייד ,ןפַאװ ענייד ,ךיד טעב ךיא ,דנּוצַא םענ םּורד *

 ידּכ ;ןסע לעװ ךיא ןוא ,רימ גנערב ןוא ,ּביל ּבָאה ךיא יוו ױזַא לכאמ ַא רימ ךַאמ ןואי

 ַא ןעננַאפ וצ ,דלעפ ןיא ןעננַאנעגקעװַא זיא וָׂשֵע ןּוא .ןָשֵע ןוז ןייז ּוצ טדער קחצי יו טרעהעג טָאה הקבר ןּוא *

 הקבר טָאה * .ןעגנערב ּוצ ףיוא גנַאפעג

 :ןגָאז וצ יװַא ,ןוָׂשֵע רעדורב ןייד ּוצ ןדער

 .טיוט ןיימ רַאפ טָאג רַאפ ןשטנעּב ךיד לעװ

 :ןגָאז ּוצ יױִוַא ,ןבקעי ןּוז ריא ּוצ טגָאזעג |

 ךיא ןּוא ,ןסע לעװ ךיא ןוא ,לכאמ ַא רימ ךַאמ ןוא ,גנַאפעג ַא רימ גנערבי

 ײג' .ריד לעּפַאּב ךיא יװ טיול לוק ןיימ ּוצ רעה ,ןוז ןיימ ,דנּוצַא זיא *

 רעטָאפ ןייד טרעהעג ּבָאה ךיא ,עז

 ןייד רַאפ לכאמ ַא ןכַאמ יו ןּופ לעװ ךיא ןוא ,ךעלקעּבנויצ עטוג ײװצ ןטרָאד ןופ רימ גנערּב ןּוא ,ףָאש יד ּוצ טשרָאקַא

 .ביל טָאה רע יװ יװַא ,רעטָאפ

 .טיוט ןייז

 :ןהקבר רעטּומ ןייו ּוצ טגָאועג בקעי טָאהיי

 .רעטַאלג ַא שטנעמ ַא ןיב ךיא

 שטנעמ ַא ויא ָׂשֵע רעדורב ןיימ ,עז

 יװַא ןניוא ענייז ןיא ןייז ךיא לעװ ,ןּפַאטנָא רעטָאפ ןיימ ךימ טעװ רעמָאט יי

 רַאפ ןשטנעּב ךיד לָאז רע ידפ ,ןסע לָאז רע ,רעטָאפ ןייד ּוצ ןעגנערב טסעוו ןּוא *

 ןוא ,רעקירָאה ַא
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 :הָכְרְב אלו הָלְלְק .לָע יתאָבַהְו עָּתְעַתְמִּכ ויָניעְב יִתיַיָהְו
 1 ףל יִלְקְּב עַמָש דא נב ףתללק ילע ֹוּמִא ול רֶמאֵּתַו
 די םביִמַעְשִמ מא ׂשַעַּתַו מאָל אֵבָו חקיו ללה :ילדחק
 ₪ הְָּב ושע יְִנִב-תֶא הָהְבַר חו !ויָבָא .םֶהֶא רשאכ

 הָנְּב בלֲעי-תֶא של תב הקא רשא .תלמָחְה לדַנַה |
 ₪ לע וידיילע הָשיִּבְלה םיִִעָה יִדִג תרע תֶאְו :ְָּקִה
 " רֶׁשֲא םֶהָּלַה-תֶאְו םיִמעְטמַהְהתֶא ןֵּתִּתַו :ויראָוצ תֶקָלֲח
 זי יִבָא רֶמאּו וִבָא--לֶא אבו :הָנְּב בלע ךיב ָתׂשָע
 ש ב ויִבָא-לֶא בלי רמאמ זנב הא ימ יענה רֶמאֹּי
 .הדָבִׁש אנהםוק ילא ּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ ִתיִׂשָ ְךֶרֹכְּב ושע

 כ דלֶא ֶחֶצי רמאמ :ךשפנ ינכרבת רובעפ ידיצמ הֶלְכֶאְו
 הָוהְי הָרְהַה יִּכ רמאו יִנְּב אצמל ָּתְרַהְמ הזדהמ וב
 וכ ךֶׁשִמֲאַ "אעהשנ בטעְדלֶא לֶחָצִי רמאו ינָפְל ימלא
 ככ קָחְציילֶא בלע שו :אלדסא ושע יִנְּב הֶז התַאַה ינְּ
 :ושע יִרָי םיִדָיהְו בלע לוק ללה מאיו יהשמנ ויָבָא
 כ ;דכַרְבִיַו תרעש יא ושע יריב וילי ווהדיכ וליכה אלו
 2 ול השגה דמאו :יִנָא רֶמאֹי ושע ינּב הז הָּתַא רֶמאֹי
 לכאיו ולדשעו ישפנ ְכְרְבִת ןטמל יב דיצמ הָלְכִאְ
 וכ אָזהַשְנ ויָבָא קָחְצִי ויָלֵא רֶמאֹּ :ְשיו ןיי ול אב

 י ּוהְכְרָבוויִדְנְּ היא הר לקשה שנו נב ילדה |
 יש ו :הָוהְי וכְרְּב רשָא הָדָש יִרְכ נב חיִר האר מאי
 :שֶריִתְו נד בַָוְְרֶאָה ינמשמו םימָשה לטמ םיהלאה ל
 טכ ףוחאל * ליִבְג הָוָה םיִּמִאְל ףל וָּתְשו םימע דודבע
 :דוְרְּכ ףיִקְרְבְמו רורא יקרא מא \ נב ךל יומתשיו
 ל אָצָי ךא יהיו בקעי-תֶא ךְרְבְל קָחְצִי הָלַּכ רֶׁשֲַּ יהיו
 :ודיצמ אָב ויחָא וָׂשֵעְוויָבָא קחצי ינפ תאמ בֹקֲעַי אָצָי
 אל םקי ויבָאְל ראו ויבָאְל אביו .םיִמעְמִמ אוהדסנ שעינ

 ורק ווחתשוו "מכ

 .סע ןיּב ךיא :טנָאועג רע טָאה .ךָׁשָ . ןיימ סָאד ןיימ ןופ ןסע לעװ ךיא ןוא ,רימ גנאלרעד :טנָאזעג רע טָאה יי

 .ףַארט א טקישענוצ רימ טָאה טָאג

 ,ןּפַאטנָא ךיד ךימָאל ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןענעג :ןבקעי ּוצ |

 .טינ רעדָא ,וָׂשֵע ןוז ןיימ סָאד טסיּב ּוד ביוא ,ןּוז ןיימ |
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 - ףימ ףיוא ןעננערּב לעוו ךיא ןּוא ,רערַאנּפָא ןַא יו
 .הכרּב ַא טינ ןוא ,הללק ַא

 0 ןייד רימ ףיוא :טגָאזעג םיא וצ רעטומ ןייז טָאה י*
 .רימ גנערּב ייג ןּוא ,לוָק ןיימ וצ רעה רָאנ !ןּוז ןיימ ,הללק

 - טכַארּבעג ןּוא ןעמּונעג טָאה ןּוא ,ןעונַאנעג רע זיא +
 .לכאמ ַא טכַאמעג טָאה רעטומ ןייז ןוא ,רעטומ ןייז וצ =

 .טָאה הקבר ןוא * .טַאהעג ביל טָאה רעטָאפ ןייז יוו ױזַא
 ,ןוָׂשֵע ןוו ןרעטלע ריא ןופ םידגב עטסנעש יד ןעמּונעג

 ןָאטעגנָא טָאה יז ןּוא ,ויוה ןיא ריא יב ןעוועג ןענייז סָאװ
 ינגיצ יד ןופ ךעלכלעפ יד ןּוא * .ןבקעי ןוז ןרעגצי ריא

 ןייז ףיוא ןוא טנעה ענייז ףיוא ןָאטעגנָא יז טָאה ךעלקעב
 - סָאד ןוא לכאמ םעד ןבענעג טָאה יו ןוא יי .זדלַאה ןטַאלג |

 ןח ריא ןּופ טנַאה רעד ןיא ,טכַאמענ טָאה יז סָאװ טיורב

 .ןבקעי
 טָאה ןּוא ,רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא **

 ;ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג רע טָאה !רעניימ רעטָאפ :טגָאזעג
 :רעטָאפ ןייז וצ טגָאזעג בקעי טָאה * ?ןּוז ןיימ וטסיב רעװ =

 .טסָאה ּוד יװ יוזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא ;רוָכּב ןייד וָׂשֵע ןיּב ךיא |
 ,ךיד ץעו ,ךיד טעּב ךיא ,ףיוא ךיד ביה .ןסייהעג רימ

 .ןשטנעּב ךימ לָאז לעז ןייד ידפ ,גנַאפעג ןיימ ןופ סע ןּוא |
 יווַא סעפע וטסָאה יװ :ןוז ןייז ּוצ טנָאועג קחצי טָאה י*
 ןייד הוהי לײװ :טנָאועג רע טָאה וז ןיימ ,ןענופעג ךינ

 טגָאזעג קחצי טָאה *

 - טָאה רע ןּוא ,ןקחצי רעטָאפ ןייו וצ טנענעג בקעי טָאה *
 רעד ויא לוק רעד :טגָאועג טָאה ןּוא ,טּפַאטעגנָא םיא
 .ןוָׂשָע ןופ טנעה יד ןענייז טנעה יד רעּבָא ,ןבקעי ןּופ לוק
 ןענייז טנעה ענייז לײװ ,טנעקרעד טינ םיא טָאה רע ןוא *

 - טסיּב ּוד :טגָאועג טָאה רע ןּוא *

 "עג םיא טָאה רע ןּוא ;ןסעגעג טָאה רע ןּוא ,טגנַאלרעד םיא רע טָאה .ןשטנעּב ךיד לָאז לעז ןיימ ידפ ,גנַאפעג סנוז
 .ןעקנורטעג טָאה רע ןוא ,ןייו טכַארּב

 .ןּוז ןיימ ,שּוק ַא ךימ |

 :טגָאזעג ןוא ,טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא

 ןוז ןיימ ןּופ חיר רעד עו

 דלעפ ַא ןופ חיר רעד יוו זיא
 | .טשטנעּבעג סע טָאה טָאג סָאװ =
 ,למיה ןּופ יוט םעד ןּופ ןּבעג ריד לָאו טָאג ןוא* =

 ,דרע רעד ןּופ ןטייקטעפ יד ןופ ןּוא =
 .ןייוו ןוא האּובת ליפ ןוא

 ,ןעװעג זיא סע ןּוא *
 ,ןקחצי רעטָאפ ןייז רַאפ ןּופ

 :םיא ּוצ טגָאזעג טָאה קחצי רעטָאפ ןייז ןּוא *

 .,םידגּב ענייז ןופ חיר םעד טקעמשעג טָאה רע ןּוא .ןָאטעג שוק א םיא טָאה ןּוא ,טנענעג רע טָאה "

 וט ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,ןענעג |

 ,ןעניד ריד ןלָאז רעקלעפ =

 .ריד ּוצ ןקּוּב ךיז ןלָאז תומּוא ןּוא
 = = ,רעדירּב ענייד רעּביא רַאה ַא יז
 ,ריד ּוצ ןקּוּב ךיז ןלָאז רעטּומ ןייד ןופ ןיז יד ןּוא
 = = ,ךיד ןטליש סָאװ יד ןטלָאשרַאפ
 !ךיד ןשטנעב סָאװ יד טשטנעּבעג ןוא

 = ןעגנַאגעגסױרַא יא בקעי רָאנ יו זיא ,ןבקעי ןשטנעּב טקידנעעג טָאה קחצי וַא
 טָאה ךיוא רע ןוא" .געיעג ןייז ןּופ ןעמּוקעגנָא וָׂשֵע רעדּורּב ןייו זיא יװַא

 ,ןייטשפיוא רעטָאפ ןיימ לָאז :רעטָאפ ןייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ;רעטָאפ ןייז וצ טכַארּבעג ןּוא לכאמ ַא טכַאמעג
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 ךימ לָאז לעז ןייד ידּכ ,גנַאפעג סנוז ןייז ןופ ןסע ןּוא

 רעװ :טנָאזעג םיא ּוצ קחצי רעטָאפ ןייז טָאה < .ןשטנעב
 רוָכּב ןייד ,ןּוז ןייד ןיב ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?וטסיב
 ,שינרעטיצ סיורג ַא רעייז טרעטיצעג קחצי טָאה = .ָׂשֵע
 "עג טָאה סָאװ רעד זיא רעװ טנייה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא
 ןסעגעג ּבָאה ךיא ןוא ,טכַארּבעג רימ ןּוא גנַאפעג ַא ןעננַאפ
 םיא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעמּוקעג טסיב ּוד רעדייא ץלַא ןּופ

 .טשטנעּבעג ןייז ךיוא טעװ רע ?טשטנעּבעג
 ןיז ןופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה וָשָע יװי*

 ןוא סיורג רעייז ַא ןעירשעגסיוא רע טָאה יױװַא ,רעטָאפ
 :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,יירשעג רעטיב
 :טגָאועג רע טָאה* .רעטָאפ ןיימ ,ךיוא ךימ שטנעב
 דענוצ טָאה ןּוא ,גורטַאּב טימ ןעמּוקעג זיא רעדּורב ןייד
 ןעמ טפור ןעד יצ .:טגָאזעג רע טָאה** .הכרּב ןייד ןעמונ
 יסיוא לָאמ ײװצ ןיוש רימ טָאה רע לײװ ,אבקעי ןעמָאנ ןייז
 טָאה טָא ןּוא ,ןעמונעגוצ רע טָאה הרוכב ןיימ ?טרַאנעג
 :טנָאזעג טָאה רע ןוא .הכרב ןיימ ןעמּונענּוצ .דנּוצַא רע
 ?הכרּב ַא רימ רַאפ ןטלַאהַאּב טינ ּוטסָאה
 םיא ּבָאה ךיא ,עז :ןוָׂשֵע וצ טגָאזעג טָאה ןוא טרעפטנעעג

 רעדירּב ענייז עלַא ןּוא ,ריד רעּביא רַאה ַא רַאפ טכַאמענ
 ןוא האּובּת טימ ןּוא ,טכענק רַאפ ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה
 .ןעק סָאװ ,ריד רַאפ ןּוא ,טגרָאזרַאפ םיא ךיא ּבָאה ןייוו
 .:רעטָאפ ןייז וצ טנָאזעג וָׂשֵע טָאה * ?ןּז ןיימ ,ןָאט ןעד ךיא

 ?רעטָאּפ ןיימ ,ריד ייב הכרב עקיצנייא יד סָאד זיא
 -ענפיוא טָאה וָשָע ןּוא .רעטָאפ ןיימ ,ךיוא ךימ שטנעב
 רעטָאפ ןייז טָאה* .טנײװעג טָאה ןוא לוק ןייז ןביוה
 /  :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ןפּורעוּפָא ךיז קחצי

 ,גנוניווו ןייד ןייז טעװ דרע רעד ןּופ ןטייקטעפ יד ןּופ טייוו ,עז
 ;ןביוא ןּופ יוט סלמיה םעד ןָא ןּוא |

 ,ןּבעל וטסעוו דרעווש ןייד ףיוא ןּוא

 .קחצי טָאה *
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 ול רֶמאֹּר :ףשפנ יִנֵכְרְבִּת רֶבַעְב ֹונְּב דיִצמ טכאיוו יבא בל
 דריו :ושע ָךֶרֶכְב ְךֶנּב יא רֶמאֹיו הָּתָאיִמ ויָבָא ןקָהְצִי ל

 -דָצֵה אוָה אוֿפַאייֵמ רֶמאַֹּו ילאמ"דע הָלֹדְג הָדְרֲה .קחצו
 ורכס ּוהָכָרָכֲאְו אֹוְבָּת םֶרָּטְּב לֶּכִמ לֵכאָו יל אבו דיצ
 הָלְֹג הלעצ קעצוו ויבָא יִרבדחתַא שע עמשפ :הָיְהִי רל
 | רמו בָא נא" יִנֵַרְּב יָמָאְל רֶמאַֹּו רָאְמידַע הָרָמּו הל
 ומש אָרָק יִכֲה רֶמאַֹּו :דֶתֶכְרִּב חשו הָמרְמְּב ךיִחָא אָּב ול

 הָּתִע הָּנִהְו חקל יִתָרְכְּב--תֶא מע הז יִנֵבְקִעַיַו בעי
 קֶחֶצִי ןעו :הכְרב יל ָתְלַצָאדאְלַה רמאיו יִתְכְרּב דקל ול

 ִתַתָנ זילָא--לָּכ--תֶאְו ל ויתמש רי ןה ושעל מאי
 הֶׂשֶעֲא המ אופא הָכָלּו ויִּתְכַמְט ׁשְריִתְ ןגדו םיְבִעְל ול

 יָא ףל"אוה תַחַא הָבָרְבַה ויִבָא-לֶא ושע רֶמאֹּ :יִנְּב חל
 ויִבָא קֶחֶצִי ןעיו :דֶב רלק ושע אשי יִבָא ינָא-נ יִנְכְרָב טל

 יכטמו ףבשומ הָיהי ץֶרֶאָה ינמשמ הנח יִלֵא .רָמאַֹּו
 הָיָהְו דֶבַעִת ּךיִהָא-תֶאְו הָיְחִת ְְָּרַח-לַעו  :לָעֵמ םִמָּׁשַה 5
 -תֶא לָשֵע םטשיו :דראָוע לעמ ולע תקרפו דירת רשאכ אמ

 וּבְלְּב ושע רֶמאֹּיַו ויָבָא ֹוכְרַּב רֶׁשֲא הרבע בלע |

0" 

 דעו :יִחָא בָקעַי--תֶא הָגְרַהֶאְו יִבָא לֶבָא למ וברק במ
 ְרְקִתִנ חלְׁשִּתַו לֶדּנה נב וש יִרְבִּד--תֶא הקבל
 .םֶתַנְתִמ יח ושע הגה דילֵא רמאתו ןמקה הנ בכל

 -לֶא ְךֶליחַרְּב םיִקְו ִלקּב יעֵמְׁש יִנְב הָּתעְ :דנרקל ָךֶל ומ
 -רָׁשֲא דֶע ביק םיִמָוָֹּמִע הב ;הָנרִח יִחָא א כלי

 ₪ש +: - וצ }
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 | . ןעגיד וטסעוו רעדורב ןייד ןוא
 ,ןסײרּפָא ךיז טסעוו ּוד זַא ,ןייו טעװ סע ןּואי*

 - .הדלַאה ןייד ןּופ ךָאי ןייז ןפרַאװּפָארַא וטסעוו

 .טָאה וָׂשֵע ןּוא ,טשטנעּבעג םיא טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ הכרב רעד רעּביא ןבקעי ןגירקעג טנייפ טָאה וָׂשֵע ןּוא <

 .ןבקעי רעדּורּב ןיימ ןענרה לעװ ךיא ןוא ,רעטָאפ ןיימ ךָאנ געטרעיורט יד ןעמּוקנָא ןלָאז :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טנָאזעג

 ןפורעג טָאה ןּוא טקישענ טָאה יז ןּוא ,ןוָׂשֵע ןוז ןרעטלע ריא ןּופ רעטרעװ יד ןהקבר ןרָאװעג טלייצרעד ןענייו =

 :טנָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןבקעי ןּוז ןרעגנַיי ריא

 .ןְרָח ןייק ןענֶבָל רעדּורּב ןיימ ּוצ ריד ףיולטנַא ,ףיוא ייטש ןּוא ,לוק ןיימ ּוצ רעה ,ןוז ןיימ ,דנּוצַא ןוא <

 .ןעגרה ךיד טעוו רע זַא ,ריד ןגעװ ךיז טסיירט וָׂשֵע רעדּורּב ןייד ,עז

 טסעוו ןּוא +

 רעדּורּב ןייד ןופ סעפ רעד זיּב * ;ןינּפָא טעװ רעדּורּב ןייד ןּופ ןרָאצמירג רעד ןענַאװ ויב ,רָאי עכעלטע םיא יײּב ןציז
 "פָא ךיד לעװ ןּוא ,ןקיש לעװ ךיא ןּוא ;ןָאטעג םיא טסָאה ּוד סָאװ ןסעגרַאפ טעװ רע ןּוא ,ריד ןּופ ןרעקּפָא ךיז טעוו
 ?גָאט ןייא ןיא ןדייּב ךייַא ןרעװנָא ךיא לָאז סָאװ ךָאנ .ןטרָאד ןּופ ןעמענ

 בקעי ּבױא ;תַח ןופ רעטכעט יד ןגעװ ןופ סאמנ רימ זיא ןּבעל ןיימ :ןקחצי ּוצ טגָאזעג טָאה הקבר ןּוא **
 בעל סָאד רימ גיוט סָאװ ,דנַאל ןופ רעטכעט יד ןּופ ,עקיוָאדיד יװ יװַא ,תַח ןּופ רעטכעט יד ןּופ ּבײװ ַא טמענ

 .26 ,הכ עז א
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 : ,דל 9- מא וה ותא רו בקש קח א ארקנ
 ב הדָתיִּב םֶרֶא הפ ל םוק עב תונפמ הָׁשא חלקת ר

 -יִחַא ןֶבְל תֹונָּבִמ הֶׁשִא ֶׁשִמ ָּךְל"ִקְו ףמא יִבֲא לֵאּותִב
 : להקל ייָהְו ברי ךרפוו ךתֶא רבי ירש לאו :ךמא
 ד תא ףערולו ףל םהְרְבַא תַכְרְּבדתֶא ְּלדָתְו :םיִמִע
 :םֶהְרְבִאְל םיִהְלֶא ןְתְנירׁשַא ּךיִרְנִמ ץֶרָא-תֶא תְׁשִרָל
 בש רוב כ ןְבָלילֶא םרא הפ ליו בלעִי-תֶא קָחְצִי חלשמ
 ווָׂשֵע אריג השעְו בקע םא = יחַא יִטַרֲאָה לֵאותְּב
 -תַחְקָל םֶרָא הָנַּפותֹא חַלֶשְו בלעי-תֶא ןכָהְצְִךרַביכ

 קרא רמאל ֹוְלָע וצי ותא כב הא םשמ ול |
 .יפמ רָּמִא--לֶאְו ויִבָא-לַא בקע עמשו :ןעֶנְּכ תֶֹנְּכִמ הָשא
 ח יָנְֵּב ןַָנְּכ תנְּב תועְר יִכ ושע אר !םֶרָא הָנָדִּפ דלי
 0 ;תּבּתְלֲחְמיִתֶא חפיו לאָעְמְׁשִי-לָאוׂשע לו ;ויִבָא קַחְצ

 | שאל ל ויששלפ תֹוְבְנ תָֹחֲא םֶהְְַּאְְּ לא |

 -עג ! םיא טָאה | ןוא ,ןבקעי ךפורעג קחצי טָאה : חב
 םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןליופַאב םיא טָאה ןוא ,טשטנעּב

 ןופ רעטכעט יד ךופ ּבײװ ַא ןעמענ טינ טסלָאז :טנָאזעג
 ןופ וה םעד ּוצ ;םֵרַאְרַדַּפ ןייק יג ,ףיוא ייטש*  .ןענּכ
 ןטרָאד ןופ ריד םענ ןוא ,רעטָאפ סרעטומ ןייד ,לֵאּותּב
 .רעדּורּב סרעטומ ןייד ,ןֶבָל ןופ רעטכעט יד ןּופ ּבַײװ א
 ןרעפכורפ ךיד טעוו ןוא ,ןשטנעב ךיד טעו יִדָש טָאג ןוא*
 .רעקלעפ למעועג ַא ַא ןרעװ טסעוו ןּוא ,ןרעמ ךיד ןּוא
 = ןוא ריד ,ןעמהרבַא ןופ הכרב יד ןּבעג ריד טעװ רע ןוא*
 ןופ .דנַאל סָאד ןּברַא טסלָאז ידּכ ,ריד טימ ןעמָאז ןייד
 7 .ןעמהרבַא ּוצ ןבעגעג טָאה טָאג סָאװ ,טּפַאשניוװ ןייד

  ויא רע ןוא ;ןבקעי טקישעגקעװַא טָאה קחצי ןּוא *
 םעֶד לֵאּותּב ןופ ןוז םעד ןְבָל ּוצ ,םָרֵאְןַדַּפ ןייק ןעגנַאגעג |

 ןבקעי ןופ רעטומ רעד ,הקבר ןופ רעדורב םעד ,ימָרַא

 .ןוָשֵע ןּוא =
 שפעל טָאה קחצי וַא ןעועג טָאה וָשָע ןוא*

 ךיז ,םֶרַאְרַדַּפ ןייק טקישעוקעװַא םיא טָאה ןוא ,ןבקעי
 ןעמענ טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב םיא רע טָאה ,טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןעװ זַא ;ןטרָאד ןופ בייוו א ןעמענ ּוצ
 ןיק ןעגנַאגעג ויא ןּוא ,רעטּומ ןייז ּוצ ןּוא רעטָאפ ןייז וצ טרעהעגוצ טָאה בקעי ןּואי ;ןַעַנּכ ןופ רעטכעט יד ןופ ביז ַא
 ׂשֵע ןּוא * ,ןקחצי רעטָאפ ןייז ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעציו ןַעַנּכ ןופ רעטכעט יד וא ןעזעג טָאה וָׂשֵע ןוא* = .םֶרַאְדַדּפ
 ,לאָמשִי ןופ רעטכָאט יי יִד תל ּבײװ א רַאפ ךעמונעג ךיז ,רעּבײװ ערעדנַא ענַײז וצ ,טָאה ןּוא ,ןלאָעָמשִי וצ ןעגנַאנעג זיא
 תב ןופ רעטסעװש יד ו סמהרבַא

 לי םֹולְּמַּב עפ :הנְרָח יו עַבָׁש רָאְּבִמ בקע או
 " ויתשאדמ םָשיו םֹוקָמַה יֵנְבַאְמ חסיו שָמְשַה אָבדיִּכ םש
 -צ חָצרַא בָצִמ םֶּלִס הגהְו לח :אּוהַה םקָמּב .בּכְשו

 - םידְרו םילע םיהלא יבאלמ ו הָנהְו המימשה עיִנמ ושארו |
 . + םֶהָרְבַא יהְלֶא הָוהְי יִנֲא למאי ליִלָע בָצְנ הָוהְי הֵּנִהְו :וָּב
 - ל ָהֶלָע בַכֹׂש הֶּתִא רֶׁשֲא ,ץֶרָאָה קָחְצִ יהלאו ףיִבָא

 = ד הָּמִ ַּתְצִרָפּו ץֶרֶאָה רפעכ ךערז הָיְהו + דערולו הָנְּתֶא -
 הָמָרֲאָה תֶהּפְׁשִמיִלָּכ דב וָכְרְבִנְו הָּבְנְו הָנפְצְו .הָמְדָקְו
 יט לֵּת-רׁשֲא לֶכְּב ליתרמשו מע יפנָא הוהו :ךֶעְַּו
 .ײםארשֶא דע ךֶבְִעַא אל יִּכ תאנה הָמָרֲאָה-לֶא ףיתבשַהו

 .ש ימיו ותָנָשִמ בקע קי :דָל ִּתרּבד-רֶׁשֲא תֶאיִתיִשָפ

 ןוגה תחת הדמעהב ל"צכ הנּּפ ל 1 'ה 'ב

 .ןֶרָח ןייק ןעונַאגעג זיא

 זיא .ןוז יד םורָאװ ,ןקיטכענ ןבילבענ ןטרָאד ויא ןּוא
 רענייטש יד ןּופ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעגרעטנּוא
 . טָאה ןּוא ,סנּפָאקּוצ ןייז רַאפ טכַאמעג ןּוא ,טרָא םעד ןּופ
 .טרָא םענעי ןיא טגיילעג ךיז =

 ץיפש ןייז ןוא ,דרע רעד ףיוא טייטש רעטייל ַא טשרע |
 ףױרַא;ןעײג טָאג ןופ םיכָאלמ ,עו ןוא ,למיִה ןזיּב טכיירג |

 .םיא ףיוא ּפָארַא ןרעדינ ןּוא

 ןוא ;עַבָׂשירַאּב .ןופ ןעגנַאנעגסיורַא .ויא בקעי ןוא י" =
 ,טרָא ןַא ןפָאהטעג טָאה רע ןוא יי

 ,טמולחעג | םיא ךיז טָאה +

 רעּביִא טָאג טייטש טָא ןוא י 1

 ןייד ןופ | טָאג רעד הוהי ןיב ךיא :טוא רע ןוא ,םיא

 דנַאל סָאד .ןקחצי ןופ טָאג רעד ןּוא ,ןעמהרבַא רעטָאֿפ =
 ןוא ,ןּבעג סע ךיא' :לעוו ריד ּוצ ,ףיורעד טסניל וד סָאװ = <
 ביוטש "וו יוזָא ןייז :טעוו ןעמָאז ןייד ןואי+ .ןעמָאז ןייד וצ |

 .ןשטנעּב ןּוא .,םֹורָד ןייק ןּוא ןופצ ןייק ןוא חרומ ןייק .ןּוא ברעמ ןייק ןטיירפשסיוא ךיז טסעוו ןוא ,דרע רעד .ןּופ
 לעװ ךיא ןּוא ,ריד טימ ןַײז לעװ ךיא ,עז ןוא * .דרע רעד ןופ תוחפשמ עלַא ןעמָאז ןייד טימ ןּוא ריד טימ ךיז ןלעוו
 . דֶבַאּפ טינ ךיד:לעװ ךיא ז םורָאװ ,דרע רעקיזָאדרעד וצ ןרעקמוא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןייג טסעוו ּוד ּוװ םּוטעמּוא ןטיה ךיד
 | .טנָאזעגּוצ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןָאטעג ּבָאה ךיא ןענַאװ ויּב ,ןוָאל

 ןיא ןַארַאֿפ זיא טָאג ,רָאװרַאפ :טנָאועג טָאה רע ןוא ,ףָאלש ןיו ןופ טּפַאכעגפױא ךיז בקעי טָאה"
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 רע ןּוא *  .טסווועג טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד

 זיא קידארומ יװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טַאהעג ארֹומ טָאה

 ויוה סָאד יװ שרעדנַא טינ זיא סָאד !טרָא רעקיזָאדרעד

 ..למיה ןּופ רעיוט רעד זיא סָאד ןּוא ,טָאג ןופ

 ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה בקעי ןּוא י*

 .רַאפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןייטש םעד ןעמונעג טָאה רע

 ,ןייטשלייז ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןּוא ,סנּפָאקּוצ ןייז
 ןוא * .ץיּפש ןייז ףיוא לייא ןסָאגעגפױרַא טָאה רע ןּוא =

 ,אלֶאתיִּב טרָא םענעי ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה רע

 .טשרעּוצ טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא זּול רעּבָא

 טָאג ביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןָאטעג רדנ ַא טָאה בקעי ןוא =

 . ןקיוָאדמעד ףיוא ןטיה ךימ טעװ ןּוא ,רימ טימ ןייז טעװ

 ,ןסע םּוצ טיורּב ןּבעג רימ טעװ רע ןּוא ,ייג ךיא סָאװ געוו

 םולשב ןרעקמוא ךימ לעוו ךיא ןּוא = ,ןָאטּוצנָא דגב ַא ןוא

 ןוא *  .טָאג םּוצ ןייז רימ הוהי טעוו זיוה סרעטָאפ ןיימ וצ

 -לײז ַא רַאפ טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ןייטש רעקיזָאדרעד

 וד סָאװ ץלַא ןופ ןּוא ;טָאג ןופ זיוה ַא ןייז טעוו ,ןייטש |

 .ריד וצ רשעמ ןרשעמ ךיא לעװ ,ןּבעג רימ טסעוו

 ענג זיא ןּוא ,סיפ ענייז ןביוהעגפיוא טָאה בקעי ןּוא ! ר

 ןּוא * .חרזמ ןופ רעדניק יד ןּופ דנַאל םעד ּוצ ןעגנַאג

 ,דלעפ ןיא ויא םענּורּב ַא טשרע ,ןָאטעג קוק ַא טָאה רע

 ;םיא ייפ ןטרָאד ןרעיוה ףָאש סעדַאטס יירד ,עז ןּוא

 יד ןעקנירטנָא ןעמ טגעלפ םענּורּב םענעי ןופ םורָאװ

 .סיורג ןעוועג זיא םענּורּב ןּופ ליומ ןפיוא ןייטש .רעד ןּוא ,סעדַאטס
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 ראו איוו !יְִּעְָי אֵל יִכְָאְו הזה םֹקָּמַּב הוי שי ןכָא +
 ה םיִהלֶא תב יִּכ ה יִא הוה םִקּמִה אָרֹונ-הַמ

 -רֶׁשֲא ןְבָאָה-תֶא קו רקבפ בכעי םָכשיו :םימשה רַעַׁש חי
 !הָׁשאֹרילַע ןמש | קי הבצמ התא םשנ ויתשארמ םש

 -םֵׁש זול םָלּואְ לא"תיפ אּוהַה םיִקָּמַה-םֶׁשתֶא אָרְקִַ שי
 הדיהְי-םִא רמאל רד בלע רדיו + הָנֹׁשאִרְל ריִעָה כ

 דתו ךלוה יִכְנַא רשא הוה רב נלֶמְשו ידָמַע םוהלא
 יִבָא תיִפ"לֶא םולשב יִּתְבְשְו :שבלל דַגְבּו לֶכָאָל םֶהֶל יל כ
 הבָצַמ יתמשדרשא תאוה ןְבאָהְו ;םיִהלאֵל יל הָוהְי היו בכ

 :ּדְל ינְרְׂשַעֲא רשע יִלְרְתִת רֶׁשֲא לֹכְו םיהלא תב החי
 מכ

 קדנהו ארה + ;םֶדָקייְִב הֶצְרַא ךלנ וילנר בקע אשמ =
 ָהיֶלָע םיצְבר ןאצייִרְדֶע השלש םָׁשֹ הנה השב ראב
 -לַע הָלֹרּג ןְבֶאָהְו םירדעה וקשי אוהַה רֶאְּבַהְְוִמ יִּב

 ןָבָאָהְדתֶא ּולְלְגו םירדעה"לָכ הָמָׁשּופְסֶאָנְו  :ראְּבַה יפ :
 "לע ןָבָאְהתֶא ובישהו ןאַצַה-תֶא ּוקְׁשִהְו רַאְּבַה יִּפ לַעַמ

 םֶּתַא ןיאמ יַחַא בקע םֶהָל רֶמאּיַו :המלמל רֵאְּבַה יִּפ ד
 = ןְבָל"ִתֶא םֶּתְַדיַה הל דְמאֹּי : ונח ןרחמ ורמאמ ה
 . יְמֵי ול םיִלָׁשֲה םחל רֶמאַֹּו ;ּונֶעָדְי ּורְמאִַּו רֹוחָנְדִּב י
 דיע ןָה רֶמאֹּיַו :ןאצַה-םִע הָאָּב ופַּב להר הגה םֹולָׁש ז

 וקל ןאְּצַה וקשה הנקמה ףסֶאָה תעדאל לֹולג םיַה
 טי לכ ופסאי רשֲא דע לכינ אל ורמא :וער ח

 ודע :ןאֶּצה וטיקשהו רָאְבַה יִּפ לעמ ןֶבָאָהְתֶא וללו
 הָעֹר יִּכ ָהיִבָאְל רֶׁשֲא ןאצהיםע הָאְב  לַחְרוםּמִע רֵּבַדְמ

 יהא ןֶבְליִתַּב לְּרְדתֶא בקע הֶאְר לֶׁשֲאַּכ ידיו :אוָה י
 ןְבָאָה-תֶא לֶגו בקע שנו וָמִא יִחֲא בל ןאצהתַאְו ומא

 בקע קש :ומא יִחַא בל ןאָצ-תֶא קֶׁשרַאְּבה יִּפ לעמ א
 ו

 הפו צ 'תי הָכ

 טלמַאועגפיונוצ ךיז ןּבָאה ןטרָאד ןַא ןּוא

 ,ףָאש יד | ןעקנורטעגנָא טָאה עמ ןּוא ,םענורּב ןּופ ליומ םעד ןופ ןייטש םעד טלקייקעגּפָארַא ןעמ טָאה ,סעדַאטס עלַא

 ,טרָא ןייז ףיוא םענורב םעד ןופ ליומ ןפיוא ןייטש םעד טרעקענמוא ןּוא

 .רימ ןענייז ןֶרָח ןופ :טגָאזעג יז ןּבָאה ?רעדירּב עניימ ,ריא טייז ןענַאװ ןופ :טגָאזעג יז ּוצ .בקעי טָאהי

 .ןענעק רימ :טגָאזעג ייז ןּבָאה !ןרֹוחָנ ןופ ןוז םעד ןְבָל ריא טנעק :טנָאזעג יז וצ רע טָאה*
 .ףָאש יד טימ לחר רעטכָאט ןייז טמוק ןָא ןוא ;דירפ :טגָאזעג ייז ןּבָאה ?םיא ּוצ דירפ זיא

 .טגָאזעג ליז וצ רע סָאה *

 :טגָאזעג ײז וצ רע טָאהי

 .טרעטיפ טייג ןּוא ,ףָאש יד ןָא טקנירט ;ןרעװ טלמַאזעגנייַא לָאז יפ סָאד טייצ טינ ךָאנ ,סיורג ךָאנ ויא גָאט רעד ,טעז

 ןעלקײקּפָארַא טעװ עמ ןּוא ,ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןלעװ סעדַאטס עלַא ןענַאװ זיּב ,טינ ןענעק רימ :טנָאזעג יז ןּבָאה *

 | .ףָאש יד ןעקנירטנָא ןלעװ רימ ןּוא ;םענורב ןופ ליומ םעד ןופ ןייטש םעד

 ןעװעג ויא יז םורָאװ ;ףָאש סרעטָאפ ריא טימ ןעמּוקעגרעטנוא לחר זיא יױזַא ,ייז טימ ךָאנ טדער רע יװ*

 סרעטּומ ןייז ,ןֶבָל ףופ רעטכָאט יד ,ןעלחר ןעזורעד טָאה בקעי יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא +י .ןירעכוטסַאֿפ א

 ןייטש םעד טלקײקעגּפָארַא טָאה ןוא ,טנענעג בקעי טָאה יװַא ,רעדּורּב סרעטימ ןייז ,ןֶבָל ןופ ףָאש יד ןוא ,רעדורב

 .רעדורב סרעטומ ןייז ,ןֶבָל ןופ ףָאש יד ןעקנורטעגנָא טָאה ןּוא ,םענּורּב ןּופ ליומ םעד ןּופ

  .טָאג ןופ ויוה סָאד *

 טשּוקעג טָאה בקעי ןוא יי
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 בי ָחֲא יִּכ לֵחְרָל בעי דעו -:ָּךְבִו ןלקיתֶא אשו לחרל
 + לה :ָהיֶבָאְל רג ץֶרֶּתַו אּוה הקברדב יִכְו אּוד ָהיֶבָא
 :תארקל ץרמ וֹחֲא-ְןִּב בֶקעְי | עַמְׁש-תֶא ןֶבָל ַעֹמְׁשִכ
 תֶא ןבלְל רפסוו ותיב"לָא והאב ולדקשנוו ולדקְּבחְי
 די ִרָׂשְבּו יִמָצַע דא | ןבל ול רָמאָיו ּוהָלִאָה םִרּדַה-לָכ
 וט ייִמֲה בעיל ןבל רֶמאַֹו  םִמָי ׁשֶרֶח מע בש הָּתִא
 ;ּתְרּכְׂשַּמ--הַמ יִל הֶדיִנַה  םח יִנֵתְרַבעַו הָּתִא יִחֶא
 ט ;לֶחָר הָּנִמְּקַה םשו "הֶאל הֶלֹדְּנַה םָׁש תנְב יּתְׁש ןֶבְלְלו
 זי !הָאְרַמ תפיו רַאה-תַפָי הָתָיָה להר תֹוָּכַר הֶאל יעצו
 יל לָתָרּב םיִנָׁש עַבָׁשְךֶרְבֶעָא רֶמאֹו לתְרדתֶא בלע בא
 ש יתַתְמ ךֶל ּהָתֹא יִּתִּת בוט ןָבְל רֶמאַָּו :הנטקה דת
 : עבש לֶחְרִּב בלעָי דמו :יִדְמִע הב בש רֶחַא ׁשיִאָל הָתֹא |

 אכ רמאיו :התא וָתָבֲהַאְּב םיִרָחֶא םיִמָיַּכ ויניֵעְב הוו םיִנָׁש

 הָאובְאַו ימָיואלָמ יִּכ יִּתְׁשִא-תֶא הָבָה ןֶבָל-לֶא בלע
 בכ ןָּתֶׁשִמ ׂשַעַַו םוקָמה יו ִשְנַא-לָּכ-תֶא ןֵבָל ףֶסָאיַו :ָהיֶלֵא
 גכ אביו וילא ּהָתֹא אביו ותב הָאל-תֶא קו בֶרֶעָב יהי
 רכ :החפש וּתִב הָאלְל ותָהְפִׁש הָּפְלִו-תֶאהָל ֶבָל ןתיו :ָהילא
 הנ .ןואזחהמ ןֿבָל-לֶא רמאה האל אוהההנהו רקבב יִהְי
 = וכ ידָמאֹּיַו:יִנתיִּמַר הֶמָלְו דפ ִּתְדַבָע לחְרְב אלה יל תיִשע

 = ּוהָריִכְּבַהְינְפִל הָריְִצִה תתל נְמוקְמִּב ןכ כ הָשעחאל ןָפְל |
 פ רֶׁשֲא הָדֹבֲעַּב תאזתַאדנ ל הָּתְו תא] ַעָבְׁש אלמ
 זכ ןָּכ בֹקֲעַי שעיו :תֹוְרַחֲא םיִנָׁש-עַבְׁש רוע יִדָּמִע רֶבַעִּת
 טכ תו :השאל דל וב לָתְרְדתֶא ולְִמַו תא| עבש אלי
 ל אבו :הָחָפְׁשִל חל רָהְמִׁש הָהְלַּבדתֶא וב לַחְרָל ןֶבָל
 דוע ֹוּמִע דבי הָאלִמ לֵחְר-תֶא-ַ בֶהָאו לחְרילָא םֶג
 אל חַתפ הָאל הָאונְׂשייִּכ הָוהְי אריו :תורחא םינָשעבש

 בל ארקתו ןֵב דל האל רַהַּתַו !הָרָקִע לַחְרְו ּהָמְחְרתֶא -

 .ריא וצ טפַאשביל ןייז
 ,ריא ּוצ ןעמּוק לעװ ךיא ןּוא ;ןרָאװעג טליפ

 - .טײצלָאמ ַא טכַאמעג טָאה רע ןּוא ,טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ עלַא טלמַאזעגנייַא ןֶבָל טָאה =

 .ןיול ןייד ויא סָאװ רימ

 יב = אצה תשארב
 .טנייוועג טָאה ןּוא לוק ןייז ןביוהענפיוא טָאה ןּוא ,ןעלחר
 ריא .ןיא רע וַא ןעלחר טלײצרעד טָאה בקעי ןוא יי
 ןּוא | ;ןּוז א סהקבר ויא רע וא ןּוא ,ךענעגייא ןַא סרעטָאפ
 .רעטָאפ ריא טגָאזעגנָא טָאה ןּוא ,ןפָאלעג זיא יז

 יד טרעהעג טָאה ןֶבָל יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא יי
 םיא רע ויא יױװַא ,ןוז סרעטסעווש ןייז ,בקעי ןגעוו גנורעה
 - םיא ןוא | טודלַאהעג םיא טָאה .רע ןּוא ,ןגעקטנַא ןפָאלעג
 ןוא .זיוה ןייו ןיא טכָארּבעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ,טשוקעג
 ןּוא י* .ןשינעעשעג ענעי עלא ןענְבֶל טלייצרעד טָאה רע
 מ ןוא ןיב ןימ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןֶבָל

 .ּוטסיּב שיילפ

 0 .טייצ שדוח ַא םיא "ב ןסעּועג ןיא רע ןּוא

 | טסיב וד ליוו יצ :ןבקעי ּוצ טנָאזעג ןֶבָל טָאה *
 נָאז ?טסיזמוא ןעניד רימ ּוטסלָאז ,רענענייא ןַא רעניימ

 ײװצ טַאהעג טָאה ןֶבֶל ןּוא *י
 ןעװעג זיא רערעטלע רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ;רעטכעט
 ןּוא* .לחר רערעגניי רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,האל
 .ןעװעג זיא לחר ןּוא ,עפַאלש ןעװעג ןענייז ןגיוא סהאל
 בקעי ןוא * .םינּפ ןפיוא ןייש ןוא ,טלַאטשעג ןפיוא ןייש

 ךיא .:טגָאזעג טָאה רע ןוא ;ןעלחר ןגירקעג ביל טָאה
 רעטכָאט רערעגני ןייד רַאפ רָאי ןביז ןעניד ריד לעװ
 ריד יז לָאז ךיא .רעסעּב :טגָאװעג ןָבֶל טָאה* .ןעלחר
 ב"לּב ;ןַאמ רעדנַא ןַא ּוצ ןבעג יז לָאז ךיא רעדייא ,ןבעו
 .רימ יב

 ןוא רָאי ןביז ןעלחר ראפ טנידעג טָאה בקעי ןוא :
 ןופ ,געט עכעלטע יװ יװַא ןגיוא ענייז ןיא ןעװעג ןענייו ייז

 "רעד ןעגַיו זעט ענײמ םורָאװ ,בייוו ןײמ רימ ביג :ןענָבל וצ טנָאועג טָאה בקעי ןוא 4

 ןעװעג זיא סע ןוא*
 ןוא יי .ריא ּוצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,םיא ּוצ טכַארּבעג יז טָאה ןוא ,ןהאל רעטכָאט ןייו ןעמּונעג רע טָאה ,טנווָא ןיא
 | | .ןהאל רעטכָאט ןייז וצ טסניד א רַאפ-הָּפלִו טסניד ןייז ןּבעגעג ריא טָאה ןֶבָל

 זעג ָאד רימ ּוטסָאה סָאװ :ןענֶבֶל וצ טגָאזעג רע טָאה .האל ויא סָאד טשרע ,ירפ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןוא *
 טרעװ סע :טגָאזעג ןֶבֶל טָאה** ?טרַאנעג ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ ןּוא ,ןעלחר רַאפ ריד ייּב טנידעג טינ ךיא ּבָאה ?ןָאט
 ןוא ,רעד ןופ ךָאװ יד ליפרעד ** .רערעטלע רעד רָאפ ערעגניי יד ןבעגוצסיוא ,םוקמ רעודנּוא ןיא ױװַא ןָאטעג טינ
 .רָאי ערעדנַא ןּביז ךָאנ רימ ייּב ןעניד טסעװ ּוד סָאװ טסניד םעד רַאפ ,ןּבעג ענעי ךיוא ריד ןלעװ רימ

 רעטכָאט ןייו ןבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ;רעד ןּופ ךָאװ יד טליפרעד טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג יווַא בקעי טֶאה" =
 .ריא ּוצ טסניד ַא רַאפ ןהֶהֹלִּב טסניד ןייו ןעלחר רעטכָאט ןייז ּוצ ןבעגעג טָאה ןֶבָל ןוא* .ּבײװ ַא רַאפ םיא .ןעלחר

 ג טָאה רע  ןּוא :ןהאל ןופ טָאהעג ביל רעמ ךיוא ןעלחר טָאה רע ןּוא .ןעלחר ּוצ ךיוִא ןעמּוקעג זיא רע ןּוא
 .רָאי ערעדנַא ןּביז ךָאנ םיא ייּב טניד

 צג זיא לחר ןוא ;טכַארט ריא טנפעעג טָאה רע .ןּוא ,טּבילַאּבמּוא זיא האל ןַא ןעזעג טָאה טָאג ןּוא *

 ןיז ןפורעג טָאה יז ןּוא ,ןו ַא ןרָאּבעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט ןיא האל ןּוא * .הרקע ןַא ןעװ
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 זרַתַע יִּכ יב הוה הָאְרְחיִּכ הֶרֶמֶא יִּכ ןבואר ומש - ןעועו טָאה טָאג ,ָאי :טנָאזעג טָאה יז לײװ ,ןֵבּואְר ןעמָאנ

 שיש עמשדיופ רמאתו ןֵּב לֵּתַו ל דוע רה 1 ישא יִנָבָהָאי ל .ןּבָאה ביל ןַאמ ןיימ ךימ טעװ דנּוצַא םורָאװ ,יןייפ ןַײמ

 -תא" יל"זתיו י חיִכ הוודי / יי ר .
 מש אָרָקִּתַו התַאדסנ יָקיִּתיַו יִכֹנָא הָאּונְׂשייִּכ היה ןרָאּבעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ זיא יז ןוא*
 הָולְי םַעָּפַה הָתַע רֶמאֹּתַו ןֵּב דָלֵּתַו לוע רַהָּתַו ;ןעְמִׁש רל -

 ומשדארק קלע םיִנָב השלש ול יתְדליהּפ יִלֶא ישיא = = 'טרעהעו טָאה טָאג לײװ -:טגָאזעג טָאה יז ןוא ,ןוז ַא
 -תֶא הא םִעַּפַה רֶמאֹּחַו ןֵּב דלתו דוע רהתנ :יןל חל = ךיוא ןּבעגעג רימ .רע טָאה םּורד ,טּבילַאּבמוא ןיב ךיא

 :תדְלִמ דַמַעְּמַו הָדּוהְי ומש הָארק ןְכלִצ הָוהְי .ןּוא-+ .ןֹועְמִׁש ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה יז ןוא ;ןקיוָאדמעד

 ,ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיוו זיא ױ
 ִּתַו בלעַיָל הָדָלְי אל יּכ למָר ארתו א

 יִכְנָא הָתַמ יא םיִנָב יִליהְבָה טקעי-לֶא רֶמאֵּתַו הק לֶחָר אנק בקע ןרעװ ןַאמ ןיימ טעוו לָאמ סָאד דנּוצַא :טגָאעג טָאה יז ןוא
 -רֶׁשֲא יִכֹנָא םיִהלֲא תַהָתַה רֶמאֹּיַו להר .בקעי ףאדרחיו ב ;ןיז יירד ןרָאבעג םיא ּבָאה ךיא לײװ ,רימ ּוצ .ףָאטעגּוצ

 ָהיֶלֵא אב הָהֹלִב ִתָמַא הנה רָמאפו :ןְטְבירְּפ ךממ עֶנֶמ : = זיא יז ןּוא*  .יוֵל ןעמָאנ ןייז ןפורעג ןעמ טָאה םורד
 ."תֶא ולתת 1הֶנֶמִמ יכֹנָא-םג הָנָּבִאְו יּכְרַּב-לַע לת 7 ןּוא ,ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיוו

 = הָהְלּב רַהּתַו :בלעי היל אלו השאל ּהָתָחְפִׁש הָהְלַּב ה
 עמש םגו םיהלָא יננד לַחָר רמאחו ןפ .בקשל דֶלָתו /
 דוע רהתו  ןֵּד ומש האָר ןפחלע ב - תו ילכְב ו

 לַחָר רֶמאַּתַו :בלעיל ינש ןֵּב לחְר תקפש הלב דלת ה | .-₪₪ יי ורעבעג טרעה
 אָרְקִּתַו יתכיי יתתא"םע יִּתלַּתְפִנ | םיִהֹלָא ילּותפ | | 2

 -תֶא חקִתַ תֶדֶּלִמ הָדְמֶע יִּכ הֶאל אָרַתַו :יְִתִפ מש ט ןופ טינ טרעבעג יו דָא ןעדעג טָאה | לחר א ךאי 5
 הפלו דלתו ּ!הָׁשֶאְל בעל ּהָתא ןתתו ּהָתְחְפש הָּפְלִ * ,רעטסעװש ריא ןעװעג אנקמ .לחר טָאה .,ןבקעי =

 "תֶא אָרְקַּתַו דנּב הֶאל רמאתו :ןב בקעיל הֶאל תַחָפָש אי טינַא ,רעדניק רימ ביג :ןבקעי וצ טגָאועג טָאה יז ןּוא

 +םקעיל ינש ןֵּב הָאל תחפש הפְלְז דלתו :דֶג מש: |
 ומְׁש-תֶא ארקפנ תִֹגָּביִנּורְׁשַא יִּכ יִרָשְאְּב הֶאְל רֶמאֵּתַו : | | תר רוור לז
 םיִאְדּוה אָ םיִּטִחיריִצְק ימיפ ןפואר ליו : רֶׁשָא נר םעד ףיוא ןעד ךיא ןיב :טנָאועג טָאה רע ןוא ,ןעלחר
 האלה -לֵא לָחְר רֶמאָּתַו ֹוָמִא הלל םתֹא אב הָרָשְּב | ןופ טכורפ ריד ןופ ןטימרַאּפ טָאה סָאװ ,טָאג ןופ טרָא
 "תֶא דהחק טַעְמַה הל רֶמאָּתַו ְךֶנְּב יִאְדּודִמ 5 אָניִנְּת ט | םּוק ,הֶהְלּב טסניד ןיימ זיא טָא :טנָאזעג 4 טָאהי ?בייל

 בכשי ןכל לַחְר רֶמאֵּתַ יִנְּב יאְדּודְתֶא םג תחל יִׁשיִא

 םּורד ;טָאנ דְןּביױול ךיא וט לָאמ סָאד ;טנָאועג טָאה יז

 -ענפיוא טָאה יז ןּוא .הָדּוהי .ןעמָאנ ו ןפורעג יז טָאה

 ףיוא טמירגעג ןבקעי ןּופ ןרָאצ רעד טָאה* .ךיא ּברַאטש

 | ךיא ךיוא ןוא ,ינק עניימ ףיוא ןרעּבעג טעוו יז ןוא ,ריא ּוצ |

 הק דג אב אז ,ל = .ךיא ןופ ןרעװ טכירעופיוא לע

 זיא הָחלַּב ןוא* .ןעמּוקעג ריא ּוצ ויא בקעי ןוא ,ּבײװ ַא רַאפ ןהָהְלּב טסניד ריא ןּבענעג םיא טָאה רז ןוא+ //

 ,העמונעגנָא רימ רַאּפ ךיז טָאה טָאג :טגָאזעג טָאה לחר ןוא*  .ןוז ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט

 סלחר ,הָהלַּב ןוא* .ןָד ןעמָאנ ןייז ןפּורעג יז טָאה םּורד ;ןוז ַא ןּבעגעג רימ ןּוא ,טרעהעגוצ לוק ןַײמ ךיוא טָאה ןוא

 עקרַאטש :טגָאזעג טָאה לחר ןּוא*  .ןוז ןטײװצ ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט רעדיװ זיא ,טסניד

 ןעמָאנ ןייז ןפורעג יו טָאה םּורד  ;ןעמוקעגייב ןיב ךיא ןּוא ,רעטסעווש ןיימ טימ יטלגנַארעג ךיז ךיא ּבָאה ןשינעלגנַאר

 ' | יי - .ילָּתפַנ

 ןבקעי ןּבעגעג יז ןּוא ,ןהָּפלִו טסניד ריא ןעמונעג יז טָאה ,ןרעּבענ טרעהענפיוא טָאה יז זַא ןעזעג טָאה ו האל א*

 יז ןוא ;ןעמוקעג זיא ילזמ :טנָאועג האל טָאה יי  .ןוז ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ,טסניד סהאל ,הָּפֹלִו ןוא * .ּבײװ ַא רָאפ

 ףיוא :טנָאזעג האל טָאה * .ןּוז ןטײװצ ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ,טסניד סהאל ,הָפלַז ןּוא * .דָנ ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה

 .רָׁשָא ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה יז ןּוא ;ךעלקילג ןצַאש ךימ ןלעװ רעטכעט יד םורָאװ !חקילג ןיימ

 עג ייז טָאה ןוא ,דלעפ ןיא ךעלעפעביל ןענופעג טָאה ןוא ,טינשצײװ ןופ געט יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןבּואר ןוא* = =

 טָאה * .ךעלעפעביל סנוו ןייד ןופ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ביג :ןהאל ּוצ טגָאזעג לחר טָאה .ןהאל רעטּומ ןייז וצ טכַארּב -|

 לחר טָאה ?ךעלעפעּביל סנוז ןיימ ןעמענּוצ ךָאנ ּוטסליװ ,ןַאמ ןיימ ןעמּונעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ קיצניװ :ריא ּוצ טגָאזעג יז

 .יִרָשָאְּבִי  .דֶגי  .יִּתְלַתְפִג .ננְדי  .הָדֹאו  .הָוְלְיְי  .עַמְׂשב .יִָקְב הָאָרא



 זמ הרשהךמ בקע אבו | נב יו יאְרּו תחת ת הלילה 3 למ
 .רֵכָׂש יב אמ יִלֶא לֶמאֹתַו ומאְרקל הֶאל אצתו ֿבֶרֶעָב
 " עמשיו :אוה הָליֵלַּב הִמע בפש!ו נב יאָדּורְּב ףיתרכש
 חי רֶמאּהַו :יִׁשיִמַח ןֵּב בצל דלתו רהתו הָאל-לָא םיִהלֲא
 אָרְִּתַויִׁשיִאְל יתרּפִׁש ִּתַתְנייֶׁשֲא ירְכִׁש םיחלא ןָתְנ הֶאל
 ש בקשל יששְָּב רֶלְּתַו האל דע רהתו :רָכְׂׂשִיֹמָׁש
 כ יִנְלְּבְש םעפה בוט דָבָז תאו םיִהְלֶא יִנדְבִז האל רֶמאָּתַו
 :ןולבז ומְשתא אָרְקִַּו םִינָב השש ול יתְדלייכ ישיא
 יל םיהלֶא רֶּכְזַו :הָניִד ּהָמְשתֶא ארקתו תפ הָדְלְי רח
 " :המתְרְתֶא חקפו םיהלָא .םילא עָמְשיו לחְרתֶא
 ימ אָרְקִּתַו :יִתָּפְרַח-תֶא םיהלֶא ףַכָא רֶמאֹּתַו ןב דלתו רהחו
 הכ רֶׁשֲאַּכ יהיו :רחא פיל יִל הָוהי ףסי רמאל ףסוי יִמָשדתֶא
 הָכְלֶאְו למל ןְבָל-סָאג בקי רֶמאָּו ףסוידתא לַחְר הָרָלִי
 וכ ִּתְדַבָע רֶׁשֲא ידְלידתֶאְו ישנדתַא הָנְּת :יִצְרַאלּו מוקְמילָא
 .ידִּתדַבֲע רֶׁשֲאיִתְדבְע-תַאְּתְַרוהָּתַאיִּכ הָכלֶאְחּבּדִתֶא
 כ יִּתְׁשַחַנ .ךיֶניֵעְּב ןח יִתאֵצְמ אנזםא ןבל ולא דמי
 פח ;הָנִֶּאְו ילָע ָּךְרֶכְׁש הָבְקִנ רמאַֹו :ףֵלֶלְנִּב הָוהְי ִנְכְרִבָיו
 פ "דשא תֶאְו ףיתדבע רֶׁשֲא תא תעדי הָּתַא דלא רמו
 ל ץרפו ינפל ָּךל הָיָהרֶׁשֲא טעָמ יפ :יִּתִא ףנסמ היה
 "בג הָשעֶא יִתְמ התו ילגרל ףתא .הָוהְי דרביו םרל
 אל פתאל בעי רמו ךלדִּחֶא הָמ רמאו :יִתיֵבְל יכנָא
 הדָעְרָא הבושא הוה רֶבָּדַה יללהעעת"םא הָמּואְמ יל |
 גל יילָּכ םשמ רַמָה םויה ךְנאצ-לָכְּב רבעא :רֶמָׁשֶא א
 רלָנְו אלְטְו םיִבָשְּכִּב םוחדהַש"לְכְו אּולָׂשְו רַקָנ ו הש
 ל היפ רחמ םויְּב יתקרצ יִּב-הָתְנָעְו .יִרְבש היה םעְּכ
 םיִעְכ אלטו דס טניאדרשַא לכ דונפל ירכשדלע אובָת
 דל יהי ול ןה של רמה :יִּתִא אּוָה םינָנ םיִבָׂשִַּּב םּוחָו

 ףקמבו ךומסב ירוצ טי אוהה ןיויבס 7

 אציו ,תישארב

 טכַארט ריא טנפעעג טָאה ןוא ,ריא וצ טרעהעגוצ |
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 ,טכַאנ עקיטנייה ריד טימ ןגיל רע לָאז רַאפרעד :טגָאזעג |
 | 2 .ןּוז ןייד ןּופ ךעלעפעביל יד רַאּפ

 ,טנוװָא ; ןיא דלעפ ןּופ ןעמוקענ ויא בקעי יז ןוא < =

 דג טָאה ןוא ,ןגעקטנַא ןעגנַאנעגסױַרַא םיא האל זיא ױזַא
 ךיא ּבָאה ןעננידּפָא םורָאװ ,ןעמוק ּוטזּומ רימ ּוצ :טגָאז
 ןּוא .ןז ןיימ ןּופ ךעלעפעביל יד רַאפ אןעגנודעגפָא ךיד
 טָאה טָאג ןוא *  .טכַאנ רענעי ןיא ןגעלעג ריא טימ זיא רע
 ןּוא .ןרָאוועג קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןהאל ּוצ טרעהעגּוצ
 דעג טָאה האל ןּוא *  .ןוז ןטפניפ ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה
 ּבָאה ךיא סָאװ רַאפ רכש ןיימ ןבעועג טָאה טָאג :טגָאז
 ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ;ןַאמ ןיימ ּוצ טסניד ןיימ ןּבעגעג
 קידעגָארט .רעדיװ זיא האל ןוא" .רֶכָׂשׂשִי ןעמָאנ
 ןואי 5  .ןוז ןטסקעז ַא ןרָאּבעג ןבקעי טָאה ןּוא ,ןרָאװעג
 ןטוג ַא טימ ןעקנָאשַאּב ךימ טָאה טָאג :טנָאזעג טָאה האל
 = לײװ ,גרימ טימ ןעניווו ןַאמ ןיימ טעוו לָאמ סָאד ;בקנַאשעג
 ןייז ןפורעג טָאה יז ןּוא ;ןיז סקעז ןרָאּבעג םיא ּבָאה ךיא
 ,רעטכָאט ַא ןרָאבעג יז טָאה ךָאנרעד ןּוא *  .ןּולּובז ןעמָאנ
 טיי .הניד ןעמָאנ ריא ןפורעג טָאה יז ןּוא

 טָאה טָאג ןּוא ,ןעלחר ןָא טכַאדעג טָאה טָאג ןּוא *

 ןוא* -
 יז ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא יז

 יז ןוא** .הּפרח ןיימ ךןָאטעגּפָא טָאה טָאג :טנָאועג טָאה
 .רימ לאו טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ףסיי ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה
 .ןוז רעדנַא ןַא ךָאנ יְןּבעגּוצ

 - ,ןפסֹוי ןרָאּבעג טָאה לחר זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא *
 ךיא ןוא ,קעװַא ךימ זָאל :ןענבֶל ּוצ טנָאועג בקעי טָאה
 עניימ רימ ּביג** .דנַאל ןיימ ּוצ ןּוא טרָא ןיימ ּוצ ןייג לעװ

 סָאװ טסניד ןיימ טסײװ וד םורָאװ ;ןייג לעװ ךיא ןּוא ,טנידעג ייז רַאפ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדעק ץניימ ןוא רעּבײװ
 .טנידעג ריד ּבָאה ךיא

 : ךיא ;-ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענופענ ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב .ךיא ,םיוא :טנָאזעג םיא ּוצ ןֶבָל טָאהײ
 .ןגעװטענײד ןופ טשטנעּבעג ךימ טָאה טָאג זַא טקרעמעג ּבָאה
 :ןּבעג

 לעוו ךיא ןּוא ,ןיול ןייד רימ גָאז :טגָאזעג טָאה רע ןוא *

 םורָאװ ** ;רימ רעטנּוא ןרָאװענ זיא;יפ ןייד סָאװ ןּוא ,טנידעג ריד ּבָאה ךיא יוו טסייוו ּוד :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה * |

 .טירט עניימ ןיא טשטנעבעג  ךיד טָאה טָאג ןוא ,בוךל טרעמרַאּפ ךיז טָאה סע ןוא , רימ רָאפ טַאהעג ּוטסָאה סָאװ -קיצניװ

 ?טניזעגויוה ןיימ רַאפ ןָאט ךיוא ךיא לעוו ןעװ ,דנּוצַא ןּוא

 טסעװ ּוד ביוא :ןבענ טשינרָאג רימ טסלָאז :טנָאועג בקעי טָאה ןּבעג ריד ךיא לָאז סָאװ :טנָאועג רע טָאה *י |

 = ענ"ד עלַא ךרוד טנייה ןייגכרוד לעװ ךיא * :ןטיה ןּוא ,ףָאש ענייד ןרעטיפ רעדיוו ךיא לעװ ,ךַאז עקיוָאדיד ןָאט רימ

 ןוא ,ןסּפעש יד ןשיװצ םַאל לקנוט ךעלטיא ןּוא ,םַאל טקעלפעג ןּוא טלקנערּפשעג ךעלטיא ןטרָאד ןּופ ןָאטּוצּפָא ,ףָאש

 יכעלרע ןיימ רימ ףיוא טעוו ןגָאז תודע ןּוא *  .ןיול ןיימ ןייז לָאז סניוזַא ןּוא ;ןגיצ יד ןשיווצ טלקנערּפשעג ןּוא טקעלפעג
 טלקנעהּפשעג טינ זיא סָאװ סכעלטיא :ןיול ןיימ ןקוקרעביא ןעמוק טסעוו ּוד זַא ,גָאט ןקידרעטעפש ַא ןיא ,ריד רַאּפ טייק =

 .רימ יב סטעבנגעג ַא סָאד זיא ,ןספעש יד ןשיווצ לקנוט ןוא ןגיצ יד ןשיווצ טקעלפעג א

 .ףֵסֹקה + .ףסֶאי .יִנְלְבִקַג  .דָבְנִב ְְִַּׂש הֹבָׂש א 2
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 םיִאְלְמַהְו םיִּדְקִעְק םיִׁשָיְּתַה-תֶא אּוהַח יי רו :ףֶרֶבְרְכהל .טרָאװ ןייד יװ יױזַא ןייז לָאז ,ָאי :טגָאועג ןֶבָל טָאה =

 עטפיירטשעג יד גָאט םענעי ןיא ןָאטעגּפָא טָאה רע ןוא =

 "עג ןוא עטלקנערּפשעג עלַא ןוא ,קעּב עטקעלפענ ןּוא

 תוַלָצּפןֵהְּב לפי ןומרעו וולו חל הנבל לקמ בעי ול ןוא ,סײװ ךיז ףיוא טָאה סָאװ סכעלטיא ,ןגיצ עטקעלפ
 -תֶא גַציו :תולקמה-לע רֶׁשֲא ןבְלַה ףשחמ תונָבְלחל = יז טָאה רע ןוא ,ןספעש יד ןשיװצ סלקנוט ךעלטיא

 4 } 0 :ןז 85 0 | |

 רֶׁשֲא סימה תותַקְׁשִּכ םיִטָהְרִּב לצפ רֶׁשֲא תולקמה טָאה רע ןּוא * .ןיז ענייז ןופ טנַאה רעד ןיא ןבענענרעביא

 .ןבקעי ןשיווצ ןּוא ךיז ןשיווצ סגעוו געט יירד טכַאמעג

 .ףָאש עקירעּביא סנֶבָל טרעטיפעג טָאה בקעי ןּוא
 שנע

 .םֶתָׁש אָלְו ולכל םירדע ול תש ןֶבָל ןאָצְּב םּוד-לָבְו + ןופ ךעלקעטש עטכייפ ןעמונעג ךיז בקעי טָאה יי
 .םבָשְו תֹורָׁשְקִמִה ןאָצַה מַחַילְכְּב הֶיְָו :ןֶבְל ןאצדלעיפ - רע ןּוא ,םױבנענַאטַאלּפ ןּוא ,םױּבלדנַאמ ןּוא ,לָאּפָאט

 הרנִמְחיַל םיִטָהְרּב ןאָצַה יניעל  תולקטההתֶא בָקְצ יּפָא ,ןעגנוליישסיוא עסײװ "ז ףיוא טליישענסיוא טָאה

 ןוא < .ךעלקעטש יד ףיוא סָאװ עסייוו סָאד קידנקעד

 !םיִרֹמחַוםיִּמְנּוםיִדָבַעַו תֹוָּפׁשּו תופר ןאצ ל | לאה רע סָאװ ךעלקעטש יד טלעטשעגנײרַא טָאה רע
 | | אל ּוװ סעניררעסַאוו יד ןיא ,סעטירָאק יד ןיא ,טלײשעגמּורַא

 ילָּכ תֶא בקע חַקָל רמאל ןֶבֶלייְביֵרְבױ-תֶא עַמׁשִּיַו * יז ןבָאה יז ןוא ;ףָאש יד ןנעקַא ,ןעקנירט ןעמוק ףָאש יד
 | הלל תֶא הָשע וניִבָאְל רֶׁשֲאְמּו ּוניֵבָאְל רֶׁשֲא ףָאש יד ןוא * .ןעקנירט ןעמיקעג ןענייז יז זַא טרָאּפענ

 = לכו בר ליה רבי ד יות . וו ב | | |

 רתרדלמלו קיבה לה ד ה ה 4 : או }  ןּבָאה ףָאש יד ןוא ,ךעלקעטש יד רַאפ טרָאּפעג ךיז ןּבָאה

 הנה הקלו לקרל ארקה בַֹיחַלְשִ דע יהא = -?טקעלפעו ןוא ,עטלקנערפשעג ,עטפיירטשעג ןרָאּבעג
 ייִּכ ןֶכיִבֲא נָּפדתֶא יכנָא האר ןֶהְל רמאָיו ;טאצ-לֶא ה טָאה רע ןּוא-טדײשעגּפָא בקעי טָאה רעמעל יד ןּוא <

 הָנֵּתַאְו :ידְמע הָיָה יבָא יהלאו םשלש לֶמְחִּכ יִלֶא טקא י | יד ּוצ ףָאש סנֶבָל ןיא ףָאש יד ןּופ רעמינפ יד טרעקעווצ

 יּכ לת ןֶכיִִאְ :ןֶכיִבַאתֶא יתְרְבְע יחכדלְכְב יב ןֵּתְַרי ו
 עֶרֶהֶל םיִהלֶאּוָנְתְניאֶלְוםִנֹמ תֶרׂשֶיִּתְרִכְׁשַמ-תֶא ףלחַהְ

 ןאצַה-לְכ ְִּיְוְֶרֶכְׂש הָהִי םיּדְקִנ רמאי הּכ-ִא :יִדָּמִע ח

 טכַאמעג ךיז טָאה ןוא-עלעקנוט עלַא ןּוא עטפיירטשעג

 סנֶבָל טימ טלעטשעג טינ ייז טָאה ןּוא ,רעדנּוואּב סעדַאטס

 ףָאש עקרַאטש יד רָאנ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא < .ףָאש

 -קעטש יד ןָאטנײרַא בקעי טגעלפ יװַא ,טרָאפעג ךיז ןּבָאה

 ןענייז ףָאש יד זַא רעּבָא* ;ךעלקעטש יד ייב ןרָאּפ ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,סעטירָאק יד ןיא ףָאש יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ ךעל

 .ןבקעי עקרַאטש יד ןּוא ,ןענְבָל ןעמּוקנָא עכַאװש יד ןגעלפ יװַא ;ןָאטנײרַא טינ רע טנעלפ ,עכַאװש ןעווענ

 ןוא ,טכענק ןוא ןטסניד ןּוא ,ףָאש ליפ טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ךייר רעייז רעייז ןרָאװעג זיא ןַאמ רעד ןּוא =

 | יה | .ןעלוייא ןּוא ןעלמעק

 יתבר אל ףה אמב יתבו 'ף עגל

 רעטָאפ רעודנּוא סָאװ ץלַא ןעמונעגוצ טָאה בקעי :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןיז סנֶבֶל ןופ רעטרעוו יד טרעהעג טָאה רע ןּוא ! אל

 טָאה בקעי ןּוא* .טײקכײר עצנַאג עקיזָאדיד טכַאמעג רע טָאה-ּבָאה סרעטָאפ רעודנוא ןּופ ןּוא ,טַאהעג טָאה

 ךיז רעק :ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא* .ןטכענרעייאךטכענ יװ םיא ּוצ טינ זיא רע טשרע ,םינפ סנֶבֶל ןָא ןעזעג

 .ריד טימ ןייז לעװ ךיא ןּוא ,םַאטשּפָא ןייד ּוצ ןוא ,ןרעטלע ענײד ןּופ דנַאל םעד ּוצ םּוא

 לז וצ טָאה רע ןוא* .ףָאש ענייז ּוצ ,דלעפ ןיא ןהאל ןּוא ןעלחר ןפורעג טָאה ןּוא טקישעג בקעי טָאהי

 ןופ טָאג רעד רעּבָא ;ןטכענרעײאךטכענ יװ רימ ּוצ טינ זיא רע וא ,םינפ סרעטָאפ רעיא ןָא עז ךיא :טגָאזעג

 .רעטָאפ רעיַא טנידעג ךיא ּבָאה חֹוּכ ןצנַאנ ןיימ טימ זַא טסײװ ריא ןוא* .רימ טימ ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ןזָאלעג טינ םיא טָאה טָאג רָאנ ,לָאמ ןעצ ןיול ןיימ ןטיבעג טָאה ןּוא ,רימ ןופ טעּפשעג טכַאמעג טָאה רעטָאפ רעײֵא ןּוא י

 ןרָאּבעג ףָאש עלַא ןּבָאה ,ןיול ןייד ןייז ןלָאז עטלקנערפשענ :טגָאזעג ױזַא טָאה רע וַא* .רימ טימ ןָאט סטכעלש
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 דלָכ ודל רכש הָוְהִי םידקע רפא* הָּכיִִאְ םיִדקְנ
 ₪ :יִליוִּתַיַו םָכיֿבֲא הָנְקִמ-תֶא םיקְלֶא לאו וםיִּדְקִע ןאָּצַה
 + זה םולחב אַרָאְו יניע אָׂשֶאָו ןאצה םחָי תעְּב יִהָיַ
 :םכיִּדְרְבּו םיִּדְקְנ םיִּדְקִע ןאֹצַה-לַע םיִלֹעֶה םיִדְתעֶה
 זונה רַמֹאָו בקע בילה םיִהֹלֲאָה ְךַאלַמ ילַא רֶמאו
 -לַע םיִלעֶה ירתה הָאְרּו ףיניע אָניאָׂש רֶמאֹּו
 ןֶבְל רֶׁשֲא-לְּכ תא ִתיִאָריִּכםיְִּרְבּו יְִּקְנ םיִדְהַע ןאצה
 הָבצַמ םָׁש ָּתְחַׁשְמ רֶׁשֲא לָא-תיִב סָאָהיִכנָא :דֶל הֶׂשָע

 תאֹּוַה ץֶרָאָהִמ אצ םוק הֶּמִע רֶדָנ םָׁש יל ָּתְרָרָנ רֶׁשֲא |
 ול הנרמאתו הָאֵלְו לַחְר ןעתו | :ףתדלומ ץרָא-לָא בוש
 ש תרֹוירְכִנ אֹוָלֲה :ונִבֶא תיִבְּב הָלֲחַנ קֶלֶח ונָל דועה
 ט יִּכ :ּונֵמְסַּכ-תֶא לבא" לאו ּנְרְכִמ יִּ ול ּונָבָשחְ
 וננבלו אוח ול וניבָאְמ םוהלא ליצִה רֶׁשֲא רֶׁשֹעָה-לְכ
 שש בקי םקיו :השע ףיִלֶא םיִהֹלֲא רַמֶא רֶׂשֲא לפ התו
 חי לָּכ-תֶא  גַהְנו :םילמגמ"לע ויָׁשָנדתֶאְו ווָנְּב-תֶא אשי
 רֶׁשֲא ֹונינַק הנקמ ׁשֶכָר רֶׁשֲא וׁשְכְילָּכ-תֶאְו והנקמ
 ;ןַעָנְּכ הָצְרַא ויָבָא קָחְצלֶא אובְל םֶדָא ןּדפְּב שכְר
 יי רֶׁשֲא םיִפָרְּתַה-תֶא לר בנו ינאצהתֶא וגל ְךֹלָה ןֶבְ

 כ דינה לּמ-לַע ימרָאָה בל בליתֶא בקי בנו 3 מאל |
 אכ רבע םקיו ול--ָׁשֶא-לָכְו אוה חרב :אוה חרב יּכ ול
 בכ םיּב בל דו :דָעְלִגַה רה ויָנְּפ-תֶא םשיו רֶהְַהתֶא
 כ ףףריו ומע ֹויָחָא-תֶא חקיו :בקעי חָרֶב יִּכ ישיִלָשה

 דכ אביו :דָעְלְַה רֶהְּב ותא קבְדיו םיִמָי תַעְבש ְּךֶרֶּד וירָחַא |
 רמשה ול רָמאָ | הלילה םֶלָחַּב יִּמֲַאָה ןְבָל-לֶא םיִהֹלֶא
 הג דתֶא ןָבְל גש :עֶר"דֲע בוטמ בקֲעי-םִע רדת דל
 ויְחָא-תֶא עֶקֶּת ןמלו רַהְּב ֹולֲהֶא-תֶא עַקֶּת בקו בק

 כ "תֶא בֶנּתַו ָתִׂשָע המ בלעיל ןֶמְל רַמאָיו עלה רֶהָּב =
  ןתאָּבְחַנ הֶּמָל :בֶרֶח תזיבשכ יִתְּבתֶא גהְנִתַו יְִבְל

 םימב "טאל
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 4 אצױ,תישארּב

 .עטפיירטשענ =

 .ךיא ןיב ָאד :טגָאז <

  עג :טנָאועג יװַא טָאה רע וַא ןוא ;עטלקנערּפשעג
 -ןרָאּבעג ףָאש עלַא ןבָאה ,ןיול ןייד ןייז ןלָאז עטפיירטש

 רעייֵא ןופ ןעמּונעגקעװַא טָאה טָאג ןּוא *
 ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא * .רימ ןּבעגעג ןוא ,יפ סרעטָאפ
 יפיוא ךיא ּבָאה ,טרָאּפעג ךיז ןּבָאה ףָאש יד ןעוו טייצ רעד
 יד טשרע ,םולח ןיא ןעועג ּבָאה ןוא ,ןגיוא עניימ ןביוהענ
 ,עטפיירטשעג ןענייז ףָאש יד ףיוא ןעגנירפש סָאװ קעב
 טָאג ןופ ךאלמ ַא ןוא ** .עטקעלפעג ןוא ,עטלקנערפשעג
 -עג ּבָאה ךיא ןוא !בקעי :םולח ןיא רימ ּוצ טגָאזעג טָאה

 בייה :טנָאועג רימ וצ רע טָאה *
 סָאװ קעב עלַא ,עז ןוא ןגיוא ענייד ףיוא טשרָאקַא
 -לקנערּפשעג ,עטפיירטשעג ןענייז ףָאש יד ףיוא ןעגנירפש
 סָאװ ץלַא ןעועג ּבָאה ךיא םורָאװ ;עטקעלפעג ןּוא ,עט
 סָאװ לֵא-תיַּב ןופ טָאג רעד ןיּב ךיא * .ריד ּוצ טּוט ןֵבָל
 טסָאה ּוד סָאװ ,ןייטשלייז א טּבלַאזעג ןטרָאד טסָאה ּוד
 יג ,ףיוא ייטש דנּוצַא ןוא .רימ ּוצ רדנ ַא ןָאטעג ןטרָאד
 דנַאל םעד ּוצ םּוא ךיז רעק ןוא דנַאל ןגיה םעד ןופ סױרַא
 .טרּוּבעג ןייד ןּופ

 ּוצ טגָאזעג ןוא ט טרעפטנעעג האל ןּוא לחה ןּבָאה יי
 ןיא השּורי ַא רעדָא קלח ַא ַא ךָאנ ןעד רימ ןּבָאה :םיא
 עדמערפ יװ ױזַא טינ רימ ןענייז * !זיוה סרעטָאּפ רעודנוא
 ,טפיוקרַאפ ודנוא טָאה רע םורָאװ ?םיא ייב טנכעררַאפ
 .ודנוא רַאּפ טלענ סָאד ןסעגעגפיוא ךיוא ןסעפיוא ןּוא
 - ןעמונעגקעװַא טָאה טָאג סָאװ תורישע עצנַאג יד םורָאװ *'
 ערעודנוא ןּוא סרעודנוא זיא סָאד ,רעטָאפ רעודנוא ןּופ
 ,ןסײהעג ריד טָאה טָאג סָאװ ו ץלַא ,דנּוצַא ןּוא .סרעדניק
 | .וט

 טצעועגפיורא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא בקעי זיא וז
 ןצנַאג ןייז ןוא ,סנייז יפ עצנַאג סָאד טריפעגקעװַא טָאה רע ןּוא * ;ןעלמעק ףיוא רעּבײװ ענייז ןוא רעדניק ענייז
 ןייז ּוצ ןייג וצ ידפ-םְרַאְדִדַּפ ןיא ןּבילקעגנָא טָאה רע סָאװ סנגייא ןייז ןופ יפ סָאד ,ןּבילקעגנָא טָאה רע סָאװ געמרַאּפ
 םיפְרּת םעד טעבנגעגסױרַא לחר טָאה .ףָאש ענייז ןרעש ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג ויא ןֶבָל ןוא * .ןַעַנּכ ןייק ,ןקחצי רעטָאּפ
 ןקרעמ טזָאלעג טינ םיא טָאה רע סָאװ טימ ימרָא םעד ןֶבָל ןופ ץרַאה סָאד טעבנגעג טָאה בקעי ןוא"  .רעטֶאּפ ריא ןּופ
 -עגרעּבירַא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןפָאלטנַא זיא רע ןּוא = .טפולטנַא רע זַא
 | .דָעֹלְג גרַאּב םּוצ םינפ ןייז טרעקעג טָאה ןּוא ,ייט םעד ןעננַא

 טימ רעדירב ענייז ןעמונעג רע טָאה * .ןפָאלטנַא זיא בקעי זַא גָאט ןטירד ןפיוא ןענְבֶל ןרָאװעג טנָאועגנָא ןיא *
 | | .דָעלִג גרַאּב ןפיוא טגָאיעגנָא םיא טָאה רע ןוא ,סנעװ געט ןּביז טנָאיעגכָאנ םיא טָאה ןּוא ,ךיז

 טסלָאז יךיד טיה | :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,טכַאנ רעד ןופ םולח ַא ןיא ימַרַא םעד ןֶבֶל וצ ןעמוקעג טָאג ןיא 4 =
 .סטכעלש ויּב סטיג ןופ ןבקעי טימ ןדער טינ

 עני ןּוא ןֶבֶל ךיוא ;גרַאּב ןפיוא טלעצענ ןייז טלעטשעופיוא טָאה בקעי ןוא .ןבקעי טגָאיעגנָא טָאה ןֶבָל ןּוא 5
 .טסָאה ּוד סָאװ ןָאטעג ּוטסָאה סָאװ :ןבקעי ּוצ טגָאזעג ןֶבָל טָאה** .דָעֹלִג גרַאּב ןפיוא טלעטשעגפיוא ןּבָאה רעדירב
 ןפָאלטנַא וטסיּב סָאװרַאפ * ?דרעווש ןּופ ענעגנַאפעג יו יװַא רעטכעט עניימ טריפעגקעדַא טסָאה ןּוא ,ץרַאה ןיימ טעבנגעג
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 ןופ טעבנגעוקעווַא ךיז טסָאה ןּוא ,טייהרענעטלַאהַאּב

 ךיד לָאז ךיא ןַא ,טגָאזעגסױא טינ רימ טסָאה ןּוא ,רימ

 טימ ןּוא קיופ טימ ,ןעגנַאזעג טימ ןוא החמש טימ ןטײלַאּב

 = ןּוא ןיז עניימ ןשוק ןוָאלעג טינ ךימ טסָאה ןּוא * ?ףרַאה

 ןיימ * .ןָאטעג דנּוצַא ּוטסָאה שירָאנ .רעטכעט עניימ

 רעד רָאנ ,סטכעלש ךייַא טימ ןָאט וצ חֹוּכּב טָאה טנַאה

 וצ טגָאזעג טכַאנ "ב ןטכענ טָאה רעטָאפ רעיא ןופ טָאג

 ןופ ןבקעי טימ ןדער ּוצ ןּופ ךיד טיה :ןגָאז ּוצ יוזַא ,רימ

 -קעװַא ּוטסיּב ןײנקעװַא ,דנּוצַא ןוא * .סטכעלש זיּב סטו

 = ןיד ךָאנ טקנעּברַאפ ךיז ּוטסָאה ןעקנעב לײװ ,ןעגנָאנענ
 ?טָאג ןיימ טעבנגעג ּוטסָאה רעּבָא יַאמלַא ,ויוה סרעטָאפ

 וצ טנָאועג טָאה ןּוא טרעפטנעעג בקעי טָאה

 ּבָאה ךיא םורָאװ ,טָאהעג ארומ ּבָאה ךיא לײװ :ןענָבְל

 רעטכעט ענייד ןּבױרקעװַא ּוטסעװ רעמָאט :טרעלקעג

 ,טָאג ןייד ןעניפעג טסעוו וד רעּבָא ןעמעוו ייב * .רימ ןּופ

 ןעקרעד רעדירּב ערעודנּוא רַאפ .ןבעל טינ לָאז רעד

 טָאה בקעי ןּוא .ּוצ ריד םענ ןוא ,רימ ייּב סנייד ויא סָאװ

  .טעבנגעג סע טָאה לחר זַא טסווועג טינ
 ןופ טלעצעג םעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןֶבֶל זיא

 -עג םעד ןיא ןּוא ,ןהאל ןופ טלעצעג םעד ןיא ןּוא ,ןבקעי

 ןּוא ;ןענופעג טינ טָאה רע ןּוא ,ןטסניד ײװצ יד ןופ טלעצ

 נײרַא זיא ןוא ,טלעצעג סהאל ןּופ ןעגנַאגענסױרַא זיא רע
 טָאה לחר ןּוא** .ןעלחר ןּופ טלעצעג םעד ןיא ןעגנַאגעג

 -לטָאז ןיא ןָאטעננײרַא םיא טָאה ןּוא ,םיפרת םעד ןעמּונעג

 ןוא ;ףיורעד טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ,למעק םעד ןּופ ןשיק

 טָאה ןּוא ,טלעצעג עצנַאג סָאד טּפַאטעגמּורַא טָאה ןֶבֶל

 (גמ) 42-28 ,אל

 הָחְמׂשִּב ּךַחֹלׁשֲאז יל תְדגההאָלְו יתא בנו חבל
 יתנמלו ינְבִל קשנלינפשטנ אֵלְו :רונְכְבו ףֹתְּב םיִרׁשְבּו כ
 יקלאו עֶר םֶכָּמִע תושָעל ידָי לאְלרש וש תְלככה הָּתִע טי

 דע רּכדִמ ךְק רֶמָׁשה רמאל ילא רַמָא ! ׁשֶמָא םֶכיִבֲא
 .ֶּתְפַסְכִ ףסְכנייִטְּתַכלָהּדַלָה הֶּתְַו :עָרְידִע בוטמ בקע ל
 רֶמאֹיַו בקע ןעיו .:יקלֶאתֶא ָּתְבִנָנ הֶמְל יבָא תיבל אל

 :ימטמ ךיִתֹונְב-תֶא לְֶּתְדִּפ יִּתְרַמָא יִּכ יִתאֵרָייִּכ ןָבָלְל
 ירְּכַה ּוניֵחַא דג הָיְחִי אֵל ּךיֶהֹלָא-תֶא אָצְמִּת רֶׁשֲא םֶע בל

 !םֵתָבְנְנלַחָר יִּכ בקֲעַי עדוחאלו דלדחהו יִדְּטִע המ ָךל
 תש לָהֶאְבּו הָאל .לָהָאְבּו | בֵקֲעיילָהאְּב ןֶבֶל אב ל

 :לַחר לֶהָאְּב אָבִ הֶאֵל לֶהָאַמ אֵצָיו אָצְמ אָלְו תֶהֶמֶאָה
 בֶׁשֵּתַו לָמְנה ֵכְּב םִמִׂשִּתַו םיִפרְּתַה-תֶא הָחְקִל לַחְרְו דל
 רֶמאֵּתַו :אָצְמ אָלְו לֶהָאָה-לָּכ-תֶא ןֶבָל ׁשֶׁשִמַַו םֶהיֵלֲע הל

 יֶנָּפִמ םוקל לכוא אול יִּכ יִנֹדֲא ִניֵעְּב רחידלא ָהיֶבָא-לָא

 רחָיו :םיִפָרְּתַה-תֶא אָצְמ אָלְו שפחיו יל םיִׁשָ ְךֶרֶייֵּכ יל
 יעשפדהמ ןֶּבְלִל רְמאֵיו בקע ןעו ןְבָלְּב ברי בקעל

 יֵַּכילּכ-תֶא ףתששמחיכ :יִרֲחַא ףקלד יִּכ יִתאָּטַח המ ל
 ףיחאָו יחא דָנֶנ הפ םיש ּךֶתיִבייִלְּכ לָּכִמ ָתאָצְמיִַמ

 ףיקחר ךמע יִכָֹא הָנָׁש םיִרָשָע הֶז ּ!ּונֵנְׁש ןיּב ּוחיִכֹוְו חל
 .ראְל הפרס :יִתָלָכָא אל דנאצ יליאו ולכש אל וו של

 בוי יִתְבְג הָנֵׁשִקַבְּת יִדָיִמ הָנטַחֶא יִכֹנָא ףיִלֶא יתאבה
 רלילּב חרקו ברח יִנלָכַא םֹב יִתָיָה .ּוהָלְיל יקְבְנְה 5
 .ףיּתְרְבְע ּךֶתיִבְּבהָנָׁש םיִרְׂשע יּפיהְז :יעעמ יִתְנָש ידְּתַו אפ

 ךְנאֹצּב םיִנָׁש ששו ךיִתנְב יְֵּׁשִּב הָנָׁש הָרְׂשֶעיעּבְרַא
 יִבָא יַקלֶא ילול :םינמ תרשע יִּתרְכְׂשִמ-תֶא ףֶלַחַתַו 5

 יִנְִַָּּׁש םקיר הָתַע כ יל הָיָה קָחְצִי דחפו םֶהָרְּבַא יַהלֶא
 .ןעינ :שָמָא חכוממ םיקלַא הָאָר יפפ עיני-תֶאָ נֶע-תֶא 'בש

* 

 יאו אלמ הל

 -פיוא טינ ןעק ךיא סָאװ ,רַאה ןיימ ןּופ ןגיוא יד ןיא ןסירדרַאפ טינ לָאז :רעטָאפ ריא ּוצ טגָאזעג יז טָאה *  .ןענופענ טינ

 .םיפָרּת םעד ןענופעג טינ טָאה ןּוא ,טכוועג טָאה רע ןּוא .רימ ייב זיא רעּבײװ ןופ רעגייטש רעד לײװ ,ריד רַאּפ ךייטש

 טגָאועג טָאה ןוא ןפּורעגּפָא ךיז טָאה בקעי ןוא .ןענֶבֶל טימ טנירקעג ךיז טָאה רע ןּוא ,ןסָארדרַאפ ןבקעי טָאהיי =

 טּפַאטענכריד טסָאה ּוד זַאי !טנָאיעגכָאנ ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,אטח ןיימ זיא סָאװ ,ךערּברַאפ ןיימ זיא סָאװ :ןענָבְל ּוצ

 ,רעדירּב ענד ןוא רעדירב עניימ רַאפ ָאד סע גייל !תיּביילּכ ענייד עלַא ןופ ןענופעג וטסָאה סָאװ ,ןכַאז עניימ עלַא

 ןספעש ענייד ןּבָאה ,ריד טימ ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ רָאי קיצנַאװצ יד רַאפ *  .ןדייב ודנוא ןשיװצ ןדײשטנַא יז ןלָאז ןּוא

 טינ ךיא ּבָאה עטקּוצרַאפ ַא** .ןסענעג טינ ךיא ּבָאה ףָאש ענײד ןּופ סרעדיוו יד ןוא ,ןפרָאװרַאפ טינ ןגיצ ענייד ןּוא

 טעבנועג יצ ,גָאט ייב טעבנגעג ,ןענָאמפיוא סע וטסנעלפ טגַאה ןיימ ןופ ;ןדָאש ריא ןדייל נעלפ ךיא ;ריד ּוצ טכַארּבעג

 עניימ ןופ טכײװעג טָאה ףָאלש ןיימ ןוא ;טכַאנ יב טסָארפ רעד ןוא ,ץיה יד ןסעפיוא ךימ טגעלפ גָאט ייּב < .טכָאנ יב

 ,רעטכעט ײװצ ענייד רַאפ טנידענ ריד ךיא ּבָאה רָאי ןצרעפ :ויוה ןייד ןיא ןעװעג ךיא ןיפ רָאי קיצנַאװצ רַאפ <  .ןניוא

 רעד ,רעטָאפ ןיימ ןופ טָאנ רעד טינ ןעװ <  .לָאמ ןעצ ןיול ןיימ ןטיּבענ טסָאה ּוד ןוא ;ףָאש ענייד רַאפ רָאי סקעז ןּוא

 .ןקידייל טימ טקישעגקעװַא דנוצַא ךימ ּוטסלָאװ ,רימ טימ ןעוועג טלָאװ ,יןקחצי ןּופ טכרָאפ יד ןוא ןעמהרבַא ןופ טָאג

 .טכַאנ ייב ןטכענ טדײשטנַא טָאה רע ןוא ,טנעה עניימ ןופ שינרעטַאמ יד ןוא ןייפ ןיימ ןעזעג טָאה טָאג !

 .טכרָאפ קחצי ןעמעוו רעד א



 ןאצהו לב םִנְבַהְו .יִתֹנְּב .תֹונְּכַה בקעיזלָא מא מל
 .השעָא"המ יִתְנְבלו אויל הָאֹר הּתַא-רֶׁשֲא לכו ינאצ
 דפ הָתְרְכִ הכל הֶּתַעְו ודל רֶׁשֲא ןְהיֵנְבִל וא םֹויַה | הָלֶאְל
 הפ ןֶבָא בקע חלו :ףניבו יניב דעל הָיְהְו הֶתֶאְו ינא תיִרְב
 ומ וֲהְקִיַו נב מקל יִחָאְל בלע רמאוו .!הָבֵצמ המי
 4 ולדאַרק :לגהילע םש לְכאָ לנושעו םִיִנָבֶא
 חמ לנה ןֶבל רמאה :דעלנ יל ארק בֶקעו אָתּודֲחֶׂש רי
 ;דָעְלִג . וִמְׁשיאָרְק ןֵכילַע םוה יב רעב רע הזה
 טמ שיא רֶחָּפִ יִּכ ניב יִניִּב הָוהְי ףֶצָי רַמָא רֶׁשֲא משפה
 ג יפנבילע טיִׁשְנ חֲִִַּּאְו יתנב"תא הָזַעְּתיִא .:והָעְרמ
 ₪ ןבל רמאו :ףעבו יִניִּב דָע םיהלָא האר ּונָּמִע שיא ןיִא
 יָנִּב יתירי רֶׁשֲא הָּבצְמַה הגהו הזה לגה ! הגה בֶלָעַיל
 ג רַבָעֶאדאל ינָא-םא הבצמה הדעו הוה לגה דע נב
 לָנַה-תֶא לא רבעתהאל הֶּתַא-םִאְו הוה לָגַהְתֶא ףילא
 גמ יהלאו םֶהָרְבַא יבלא :הערל ץאֹּזַה הָּבִצַּמַה-תֶאְו הזה
 דַחַפְּב בקע עבשיו םֶהיִבֲא יְלֶא יניב דמְפְׁשִי רוח
 דו לָכֲַ דאק ארק רֶהְּב חב בקע חוו :קָחְצִיויָבָא
 .ןיִהְּב = םֶחֶל ולא חל

 יפפ םַהָתֶא ךְרְבִ .ויתונְבלְ נבל קשעו ר רקּבּב ובל םֶּכש
 ב ןְב"ּועֶּגִיַו וכררל דלה בקצה :ימלמל ן בל בשר 6
 3 םחלא הָנֲחְמ םָאָר שא בֶקְעָי רמו : טא יִכֲאְלִמ
 /פ  ּוםִָנֲחַמ אהה םִקָּמַה-םִׁש אָ ה

 .זמ ןבל

 .ןפיוה ןפיוא ןטרָאד ,

 00 0 = חלש .תישארב
 , קעש

 :;ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא טרעפטנעענ ןֶבָל טָאה 5 < =
 .טסעז ּוד סָאװ ץלַא ןוא ,ףָאש עניימ ףָאש יד ןוא ,רעדניק עניימ רערניק .יד ןוא ,רעטכעט עניימ ןעגייו רעטכעט יד
 עקיואדיד ּוצ ןָאט טניה ךיא ןעק סָאװ ןּוא ;סניימ ויא
 ןּבָאה ײז:סָאװ רעדניק-ערעײז ּוצ רעדָא ,עניימ רעטכעט
 .ךיא .,דנוּב .ַא ןסילש .רימָאל םּוק ,דנוצַא ןוא * ;?ןרָאּבעג
 ןשיווצ ןוא רימ .ןשיווצ תודע ז םּוצ 0 סע לָאז ךּוא , וד ןּוא
 | = .ריד

 :-עופיוא םיא טָאה ןוא ,ןייטש ַא ןעמונעג בקעי טָאה*
 :וצ טנָאזעג טָאה בקעי ןוא * . .ןייטשלייו ַא רַאּפ טלעטש
 ןעמונעג יז ןּבָאה  .רענייטש א טביילק :רעדירב עניו
 .ןסעגעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןפיוה ַא טכַאמעג ןוא ,רענייטש

 "רי ןפּורעג םיא טָאה ןֶבֶל ןּוא *
 ןּוא = ..בֹדֲעילַג ןפורעג םיא טָאה בקעי ןּוא ,יָאתֹודַהָׂש
 .ןשיווצ תודע ןַא ויא ןפיוה רעקיזָאדרעד :טנָאזעג טָאה זבל
 . ןייז ןפורעג ןעמ טָאה םּורד .טנייה ריד ןשיווצ ןוא רימ
 :טנָאועג טָאה רע לײװ ,יהָּפצִמ ךיוא ןוא < ;דֶעלִג ןעמָאנ
 רימ ןעװ ,ריד ןשיווצ ןוא רֶימ ןשיװצ ןקיקּפָארַא לָאז טָאג
 .טסעו וד ביוא " ,ןרעדנַא ןופ רענייא ןליוהרַאפ ןייז ןלעװ
 ןעמענוצ טסעװ ּוד ביוא ןוא ,רעטכעט עניימ ןקיניפ
 שטנעמ ןייק תעב ,רעטכעט עניימ ּוצ רעּבײװ ערעדנַא
 < ףימ נ ןשיװצ תודע ןַא ויא טָאג } ,עז ;ודנוא ןּבעל ָאטינ זיא
 | / .ריד ןשיווצ ןּוא

 רעד | זיא טָא :ןבקעי ו וצ טגָאזעג טָאה דל ןוא 3
 ךיא סָאװ ,ןייטשליו רעד ויא טָא ןּוא ,ןפיוה רעקיזָאד
 ןַא *  .ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיווצ טלעטשעגפיוא ּבָאה

 ןּוא ,ריד ,ּוצ ןפיוה ןקיזָאדמעד ןײגרעּבירַא טינ לעװ ךיא זַא .ןייטשלייו רעד תודע ןַא ןוא ,ןפיוה רעקיזָאדרעד ןיא תודע
 .ןּופ..טָאג רעד | לָאז* .ןזייּב םּוצ ,ךימ ּוצ ןייטשלייו ןקיזָאדמעד ןוא ןפיוה ןקיזָאדמעד ןײגרעּבירַא טינ טסעוו ּוד וא
 יב ןרָאװשעג טָאה .בקעי ןּוא < .ודנּוא .ןשיװצ ןטפשמ ,רעטָאפ רעייו ןּופ טָאג רעד ,ןרֹוחָנ ןופ טָאג רעד ןוא ,ןעמהרבַא
 | .ןקחצי רעטָאפ ןייו ןופ טכרָאפ רעד

 | וא 3 ;טיורּב-  ןסע } וצ רעדירב ענייז ןפּורעג טָאה רע ןוא ,גרַאּב ג ןפיוא .רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג טָאה בקעי ןּוא *
 2 בפ | | .גרַאּב ןפיוא טקיטכענעג ןּבָאה ןּוא ,טיורב ןסעגעג ןּבָאה ייו
 -עג יז טָאה ןוא ,רעטכעט עו ךוא ןיז ענייז טשוקעג טָאה רע ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ןֶבָל ןוא ! רכ

 7 7  .טרָא ןייז וצ טרעקעומוא ךיז טָאה ןוא ,ןעונַאגעגקעווא זיא ןָבְל ןוא ;טשטנעב =ש +
 % ,טנָאזעג טָאה בקעי ןּוא* .טנגעגַאּב םיא ןּבָאה טָאג ןופ םיכָאלמ ןּוא ,געװ ןייז ףיוא ןעגנַאגעג זיא בקעי ןוא* =
 ;.םִיַנחַמ טרָא םענעי ןּופ.ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע ןּוא ;סָאד זיא הנחמ סטָאג :ןעורעד יז טָאה רע

 ךיז רַאפ סיורַאפ נ םיחולש \ טקישעג טָאה בקעי ןוא *
 ..םֹודָא ןופ דלעפ ןיא ,ריִעֵׂש דנַאל ןייק ןוָׂשֵע רעדורב ןייו ּוצ
 'ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה רע ןוא :
 :בקעֶי טפענקןייד טגָאזעג טָאה ;ױזַא :ןוָׂשֵע וצ ,רַאה ןיימ ּוצ =

 .?עגפיוא .ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,טניווועג ךיא ּבָאה ןענֶבָל יב

 ד ריעש הָצְרַא ויָחא שע-לָא ונפל םיכָאלמ ב חלש
 ה ה שעל ינדאל ןורמאָת הֶכ .רמאל םֶתֶא צב :םורא הָרָש
 .גהרָּתְפירַע רחאו יתר וב בלע כ רַמָא הָּכ

 | - הב א

 - ,םערוטכַאװ ;קוקסיואג - .  .שיאערּבעה ןיא ,תודע ןופ ןפיוה 3 - ,שימַארַא ןיא ,תודע ןופ ןפיוה *
₪ 



 21-6 ,בל - -  תלשיו ,תישארב | | פא

 דיִּנַרְל הָחְלְׁשֶאְו החפש| רֶבַעְו ןאצ רומחו רוש ילדיה ו = ,ןעלוייא ןוא ןסקָא ּבָאה ךיא ןואי ,דנוצַא זיב ןטלַאה

 | םֶקֲעיילָא םיִכָאלַמב 3 ובָשיו :יְניִעְב ןחראצמל ינדאל 1 ןיימ ןגָאונָא טקישעג ךיא ּבָאה ;ןטסניד ןּוא טכענק ןּוא ,ףָאש

 "ברא ףתאָרְקִל ךלהסנ יׂשֲע-לֶאָןיִחָא-לֶא ונאַּב רֶמאֵל |
 -תֶא ץחזו ול רַצָיו דֶאְמ בקע אָרייַו מע שיא תואמ ח

 של םיִלַמְגהְ רקבְהתאְ ןאָצַה-תֶאְו וִּא-רֶשֲא םָעָה יווַא ,ןבקעי וצ טרעקעגמוא ךיז םיחּולש יד ןּבָאהי

 ודָּכהְו תַחַאָה הָנֲחִמַהילֶא וָׂשֵע אֹובָיַא רֶמאַֹּו :תונחמ <  ,ןָׂשֵע ּוצ ,רעדּורּב ןייד ּוצ ןעמוקעג ןענייז רימ -:ןגָאז ּוצ

 הלא בלע רֶמאֹּיַו :הטילפל רָאָׁשִנַה הנחמה הָיִהְו י ןַאמ טרעדנּוה ריפ ןּוא ,ןגעקטנַא ךיוא ריד טייג רע ןּוא

 בוש ילַא רמאה הָוהִי קחו יֵבָא יהלאו םֶהָרְבַא יִבָא

 םיִדָסֲחַה לָּכִמ יתְנטַק :ךמע הָביִטיִאְו ףִתְרלומלו ךְצְראְל א

 .ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג ּוצ ידפ ,רַאה

 זיא רע ןּוא ,ןגירקעג ארֹומ רעייז בקעי טָאה* .םיא טימ

 ְִּרַבָ יִלְמְב יִּכ ְךֶדְבַ-תֶא ָתיׂשָע רֶׁשֲא תֶמֶאָה-לָּכִמּו קלָאפ סָאד טלייטעצ טָאה רע ןוא .טמעלק 83 ןעװעג

 אָנ ינליצִה !תינֲחַמ ינשל יִתָיָה הָּתעְו הזה ןְֵּריַה-תֶא בי = ,ןעלמעק יד ןוא רעדניר יד ןּוא ףָאש יד ןוא ,םיא טימ סָאװ |

 סא יִנַּכִהְ איבר ותא יִכֹנָא אֵרָייּכ ושע דָימ יִחָא ד טעו וָׂשֵע ביוא :טגָאזעג טָאה רע ןואי .תונחמ ייווצ יא

 ליב םש למ :בֶמ רפאל רשא םיַ ה לב לער ינש

 זכוע :ויִחָא ושעל הָחְנִמ ודָיְב אָּבַהְדִמ חיו אוהה יט |

 :םירשע םיִליִאְו םִיַתאָמ םיִלָחְר םיִרָׂשֶע םישית םִיַתאָמ רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג :טנָאזעג טָאה בקעי ןּוא יי =

 םםירפו םיִעָּברַא תֹוָרֵּפ םישלש םֶהיֵנְבּו תוקינימ םיִּלַמְג ₪  סָאװ ,הוהי ,ןקחצי רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג ןוא ,ןעמהרבַא

 ויְדָבֲע"דַיְּב ןתיו {הָרָׂשֲע םֶרָיְעַו םיִרָשָע תנתא הֶרָׂשֲע זי וצ ןּוא ךנַאל ןייד .ּוצ םּוא ךיז רעק :רימ וצ טגָאזעג טָאה

 חַוָרְו יֵנָפִל ּורְבָע וידבעדלַא רֶמאָּיַו ודבל רֶרֶע רֶדֵע

 יִּכ רמאל ןָׁשאֵרָהִתֶא וצו :רדע ןיִבּו רֶדָע ןיֵּב ּומיִׂשָּת חי = דסח על 8 0
 - ְּי מ .ךלל ףיש לי

 ךלַ הָנֲאְו הָּתַאייֵמְל רמאל ללאשו ױחָא ושַע דֶׁשֶנִפי "רפ רעדלַא רַאפ ןוא םידסח עלַא רַאפ ןיילק ּוצ ןיב

 אוה הָחְנִמ בעיל ָךּדְבַעְל ָתִרַמָאְ ףינָפְל הֶּפַא יִמְלְו 6 םורָאװ ;טכענק ןייד טימ ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ טּפַאש

 כג וצו :ונירחא אוה"םנ הָנהְו ושעל ינדאל הָהֹולָׁש כ ןקיוָאדמעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ךיא ןיִּב ןקעטש ןיימ טימ

 ֲִחַא םיִּכְלֲהַה-לֶּכ-תֶא םג יִׁשיִלׁשַה-תֶא םג ִנָׁשַה-תֶא ךימ ײז'* .תונתמ ײװצ ןרָאװעג ךיא ןיב דנּוצַא ןוא ,ןדרי

 םֶכָאַצֹּב ושע"לָא ןיִרְבַרְּה הוה רבדכ רמאל םיִרדְעַ רעדורב ןיימ ןופ טנַאה רעד ןופ ,ךיד טעב ךיא ,ליצמ

 ראי ונירתא בקע ךדבע הגה םג מו :תֹא יי = ' * ' + ז"מ ןופ טנַאה רעד ןופ ,ך -
 ידָארָא ןְכייִרֲחַאְו ינָפל תֶכָלֹהַה | .הָחֶנַּמַּב ויָנָפ הָרְּפַכָא ,םיא רַאפ ארומ ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןוָׂשֵע ןּופ טנַאה רעד ןּופ

 .רעדניק טימ רעטּומ ןגָאלש ךימ ןּוא ןעמּוק טינ לָאז רע

 ןָאט סטּוג ךיא לעװ ןָאט סטּוג :טגָאזעג ךָאד טסָאה ּוד

 .טייקליפ ןּופ ןרעװ טלייצעג טינ ןעק סָאװ ,םי ןּופ דמַאז רעד יװ יװַא ןעמָאז ןײד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא ,ריד טימ

 .ןרעוו ןענּורטנָא הנחמ עקירעּביא

 יא * ;ריד טימ ןָאט סטוג לעװ ךיא ןּוא ,םַאטשּפָא זייד
 רדר ד ₪4.

 קיזב ץמק אב

 וצ ןעמּוקעג זיא םיא סָאװ ןופ ןעמּונעג טָאה רע ןוא ;טכַאנ ענעי טקיטכענעג ןטרָאד טָאה רע ןוא*

 טרעדתה ײװצ ,קעּב קיצנַאװצ ןּוא ,ןיצ טרעדנה "וצי :ןוָשֵע רעדּורּב ן"ז ראפ הנתמ ַא ,טנַאה רעד

 ,ןסקָא ןעצ ןוא ,יק קיצרעפ ,עגנּי ערעייז טימ עקידעגייז ןעלמעק קיסיירד י* ,סרעדיװ קיצנַאװצ ןּוא ,ןספעש |

 ,טכענק עניז ןופ טנַאה רעד ןיא ןבעגעגרעביא טָאה רע ןּוא"  .ןעלוײא עמ" ןעצ ןּוא ,סנילעוייא קיצנַאװצ

 . ערַאװ ןּוא ,סיורַאפ רימ ט"ג :טכענק ענ"ו טנָאזעגנָא טָאה רע ןּוא ;רעדנװַאּב עדַאטס ּוצ ,עדַאטס ּוצ

 וא :ןגָא ּוצ יװַא ,ןטשרע םעד ןלױפַאּב טָאה רע ןּואיי .עדַאטס ןוא עדַאטס ןשיװצ ןכַאמ ריא טלָאז

 ןיהוװ ןוא ?טסיּב סעמעװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,נערפ ךיד טעװ ןוא ,רעדּורּב ןיימ וָׂשֵע ןענענעגַאּב טעװ ךיד

 עג סָאד ןיא הנתמ ַא ;סבקעי טכענק ןייד :ןנָאז וטסלַאו * ?ריד ראפ עקיוָאדיד ןעניז סעמעװ ןוא ?וטסײג

 | םעד ףױא ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא"  .זדנוא רעטניה .ךױא רע זיא ןָא ןּוא ;ןוָשֵע ּוצ ,רַאה ןיימ ּוצ טקיש

 רד יו יֹװַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,סעדַאטס יד רעטניה ןעגנַאנעג ןעניו סָאװ עלַא ןּוא ,ןטירד םעד ןּוא ןטײװצ

 בקעי טכענק ןייד ךיוא זיא ןָא :ןגָאז טלָאז ריא ןּוא** ;םיא טפערט ריא זַא ,ןוָׂשֵע וצ ןדער ריא טלָאז דייר עקיזָאד

 ןּוא ,סױרַאפ רימ טײנ סָאװ הנתמ רעד טימ ןטעּברעּביא םיא ךימָאל :טגָאועג טָאה רע םורָאװ .ןדנוא רעטניה



 :הָשגה דיִנְּב בקע ד 0

 - 05 ,גל-2 בל =

 בכ ןל אֹוָהְו ינְּפ"לע הָחְנִּמַה רֶבֲעַּתַו :יִנָפ אשי ילוא ויָנְפ
 וכ "תרָא כי א\ה הָליּלַּב םקו :הָנֲתַּמַּב אוהל |
 וידלי רשע דֶחַאהתֶאְו ויתחפש יִּתְׁש-תֶאְו ֹויִשָנ יִתָש =

 יכ רבעי לַחְנַה"תֶא םֶרבע םחקו :קבִי רבעמ תא רבעוו
 זכ דע ֹוּמִע שיא קבָאינ וכל בקע רֶתְו ;ול-רָׁשֲא-תֶא
 כ עַקַו וָכָרי-ףַכְּ עו ול לכי אל יִּכ ארי :רֶחָשַה תֹלֵע
 כ זרלע יּפ ינחלש רֶמאֹּו :ומע וקְבָאָהְּב בלע . ריף
 חכ וילא רֶמאֹיַ :יִנָתְכַרְּב"םַא יִּכ ףחלשא אל למ רחשה
 כ לוע רַמאֵי בעי אֵל רֶמאַֹּו :בקעי רמאיו ףמשדהמ
 םםיִׁשָנֲא-ִעְו םיהלָא-םִע תיִרָשיפ לארשי"דסא יִכ ףמש
 ל רמאו ךמש אָנ-הְריִנַה רֶמאֹ בקטעי לאשוו :לֶכּוּתַו
 ל בקע אָרְקו :םש ותא רָב ימשל לאשת הֶז הָּמִל
 טבינפילא םִנְּפ םיהלָא יִתֹואְדייֵּכ לֵאיְּפ םוקְמַה םש
 5 לָאנּפ"תֶא רבְע רשאפ שמשה ולדחרזיו :ישפנ לַצְנתַו
 ל -תֶא לֵאָרְׂשייִנב ּיקָכאֹייאל ֵכילַע !כרִילַע עלצ איה
 -ףכְּב עגנ יִּכ הוה םונח ךע ךרוה ףַּכ-לַע רשא הָׁשָּנַה דג

 גל
 א תואמ עבר ופעו אָּב ושע הגהו אר ויני בקי אש |

 יתש לַעְו לחרילעו הֶאְלדלע םיִרְלִיַה-תֶא ץחו שיא
 ג "תֶאְו הנשאר ןְהיְֵלי-תֶאו תֹוָחָפְׁשַה"תֶא םשיו :תֹוחָפְׁשַה
 ?םיִנֹרֲחַא ףְסוי-תֶאְו לחר"תאו םיִנֹרֲחֲא םירלו חאל
 ידע םיִמָעְּפ עבש הָצְרִא וחתשינ םהינפל רבע אּוהְ
 ר ילֲע פיו ּוהָלְּבַחיַוותאֶרקִל ושע ץֶרֶי ;ויוָא-דַע יּתְׁשִג
 .ה םיִׁשָנַהרתֶא ארו יעד אשיו  זּוכְבי וחלש וראוצ
 -רֶׁשֲא םיִרָלְיַה רמאיו ךל הלאדמ מא םידְלְיַה"תֶאְ
 - 'בר הי ה הנה תֹחָפְׁשַה ןשנתו !ְּךֶדְבַע-תֶא םיהלֶא ןח

 והקשיו לע דוקנ  ,ק ויואוצ 7 גל אוהה ןיויבס 'בב, בל

 .םיא טימ ךיז ןעלגנַאר

 א"

 רע טעװי .רשפא - ;םִינּפ ןויז ו ךיא לעװ ךָאנרעד
 הו | -.ןעמענפיוא ךימ

 טָאה רע וא ,סױרַאפ םיא קעװַא הנתמ יד זיא" =
 -םיֹוא זיא רע ןוא * .רעגַאל ןיא טכַאנ ענעי טקיטכענעג

 יןוצ עניו ןעמונעג טָאה ןּוא , ,טכַאנ רענעי ןיא ןענַאטשעג |

 ,רעדניק ףלע ענייז ןּוא ,ןטסניד ײװצ ענייז ןּוא ,רעּבײװ
 .קֹוּבַי ןופ .רָאפרעּביא םעד ןרָאפעגרעּבירַא זיא רע ןּוא
 טריפעגרעּבירַא ייז טָאה ןּוא ,ןעמונעג יז טָאה רע"
 טָאה רע סָאװ טריפעגרעּבירַא טָאה ןּוא ,ךײט ןרעּביא
 0 | יי = = .טַאהעג

 ךיז ןַאמ א טָאה ;ןלַא ןבילבעג ו ויא בקעי זַא ןוא *
 | .ןעגנַאגעגפיוא זיא ןּורָאמירפ רעד ויּב םיא טימ טלננַארעג
 ,ןעמוקייב טינ םיא .ןעק רע וא .ןעועג טָאה רע זַא ןוא *י
 . סָאד ןֹוא ;ךיד ןייז ןּופ לפעל סָאד טְריִרעֶגְנָא רע טָאה
 | ןייז ןיא ןרָאװעג ןעקנולענסיוא ויא .ךיד סבקעי ןופ לפעל

 ךימ זָאל :טגָאזעג רע טָאהײ <
 טָאה .ןעגנַאגענפיוא זיא ןגרָאמירפ רעד םורָאװ ,קעװַא
 טסעװ ןדייס ,ןוָאלקעװַא טינ ךיד לעװ .ךיא - :טגָאזעג רע
 ןייד ויא סָאװ :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה** .ןשטנעּב ךימ
 :טנָאועג .רע טָאה = .בקעי :טגָאזעג רע טָאה ?ןעמָאנ
 טרעיינ | ,ןעמָאנ ןייד ןרעװ ןפורעג בקעי לָאז רעמ טינ
 שמ ןּוא .טָאג טימ- .ןטירטשעג .טסָאה םורָאװ ,אלֵארׂשִי
 טנערפעג בקעיו טָאה יו .ןעמוקעגייב טסיב ןוא ,ןשטנעמ
 .ןעמָאנ ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ןיימ ףױא .וטסנערפ ןעד סָאװ ךָאנ :טגָאזעג רע טָאה

 | ..טשטנעּבעג ןטרָאד םיִא טָאה רע ןּוא ?ןעמָאנ
 "מ ןוא , םינפ לא םינפ טָאג ןעועג ּבָאה ךיא :לייוו ,בלַאינּפ טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה בקעי ןּוא

 .ןרָאװעג לוצינ זיא לעז

 .ךיד ץיו ףיוא ןעק

 - ךוהעג טָאה רע ןוא - ולא ןעצַאנעגרעבירָא זיא רֶע יו ןעגנַאגעגפיוא םיא ויא 1 יד ןּוא *

 | ;ןָאט ₪ ןקיטניה ףיא וב ה ןופ לפעל ןפיוא סָאװ רעדָאננירּפש םעד לארׂשי ןופ רעדניק יד טינ ןסע םּורד *
 תק יע 5 .רעדָאננירּפש םעד ,ךיד סבקעי ןופ לפעל סָאד טרירעגנָא טָאה רע לײװ

 ןאמ 0 טרעדנוה | ריפ א ,ןָא טמוק וָשָע טשרע ,ןָאטעג קוק ַא טָאה ןוא ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה בקעיו ןוא + 5
 -עג טָאַה רע ןוא* :.ןטסניד ײװצ יד ּוצ ןוא ,ןעלחר ּוצ ןוא ,ןהאל ּוצ רעדניק יד טלײטעגניַא רע טָאה ;םיא טימ |
 יד ןפסוי ןּוא ןעלחר ןוא ,ייז רעטניה רעדניק עריא ןּוא ןהאל ןּוא ,טשרעוצ רעדניק ערעייז ןוא ןטסניד יד טלעטש
 .עטצעל

 .רעדּורב

 .טנײװעג ןּבָאה ייֵז ןוא ,טשוקעג

 יו וצ טנענעג ט טָאה רעו יב }לָאמ בי דרע רעד ּוצ טקוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא ,סױרַאפ יז קעװַא ויא רע ןואי

 -םיא טָאה ;ןוא .,זדלַאה ן ןפיוא א לע םיא זיא ןוא ,ןעמונעגמּורַא םיא טָאה רע ןּוא ,ןגעקטנַא ןפָאלעג םיא וָׂשֵע יא *
 ןוא ,רעדניק יד ןּוא רעּבײװ-יד ךעועג טָאה ןוא ,ןגיוא ענו ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא *

 ןייד .טקילעוטיילעג טו טָאה טָאג סָאװ טימ מ רעדעק יד :טגָאזעג רע טָאה ?ריד יב | עקוָאדיד ןעניי רעװ :טגָאועג טָאה רע
 .טכענק |

 .לֵאּונְּפ :טסקעט ןיא 1 .טָאג ןופ םינפ רעד ב .טָאג טימ טיירטש סָאװ רעד א
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 שג) רחאו ווספשיו הידליו האלדסנ שנת :ןוחתשתנ ז ,רעדניק ערעייז ןּוא ייז ,ןטסניד יד טנענעג ןּבָאה <

 זרה הָנֲַּמַהילַּב ל ימ רֶמאַֹּ :יוחתשיו לֶחְרְ ףס" " רעדניק עריא ןּוא האל ךיוא ןואי .טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא

 ושע רֶמאֹּיַו :יָנֹדֲא יִניֵעְּב ןחדאצמל רֶמאֹּיַוִּתְׁשִנְּפ רֶׁשֲא <  ןּבָאה ךָאנרעד ןּוא ;טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,טנענענ ןּבָאה

 אָנילַא בקע רמאו :ךְקירׁשֲא ףל יִהְי ילֶא בר ילדשי י - .טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,לחר ןּוא ףסֹוי טנענענ

 "לע יִּכ ירָימ יִתָחְנִמ ָּתְחקְלְו יִיְֵּב ןח יִתאָצְמ אָנ--םא עקיוָאדיד ריד יב זיא סָאװ :טגָאזעג רע טָאה*
 - דתֶא אָניִחַק :יִנצְרִפו םיקלָא יִנְּפ תֶאְרּכ ּךיִגָפ יִתיִאְר ןֶּכ א = :טנָאועג רע טָאה ?טעענַאּב ּבָאה ךיא סָאװ הנחמ עצנַאג

 לֶכייִליִׁשְי יִבְו םיַהלֶא יִנָנדייִּכ ּךֶל תאבה רֶׁשֲא ִתָכְרִּב טָאה' .רַאה ןיימ ןופ ןגיוא יד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג ּוצ

 ךְדְָנְל .הָכָלֲאְו הָכְלְִו הָעְסִנ רֶמאֵּיַו חק ֹוָּבירַצְַּו = ןּבײלּב לָאז ,רעדּורּב ןיימ ,גּונעג ּבָאה ךיא :טגָאזעג וָׂשֵע

 רֵקְּבִרְו ןאְּצִהְו םיִּכַר םיִדְלְיהייִּכ עדי דא ויִלֵא רָמאַמ + = ךיא ,ןינ :טגָאזעג בקעי טָאה* .ריד יב סָאװ ריד יב

 אָנירָבעֶי :ןאצַה-לָּכ ּותָמְו דֶחֶא םוי םּוקָּפְרּו יִלָע תֹוָלָע די = "טייל ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ּבױא ;ךיד טעּב

 הָכאָלְּמַה לֶנְרְל יִמַאְל הָלֲהְנְתֶא נאו ודבע ינפל ינדַא הנתמ ןיימ ןעמעגנָא ּוטסלָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעו

 ינֹדֲא--לֶא אָבָאדרַשֶא רע םיִרְלְיַה לֶגָרלּו יֵנָפְל-רְׁשֲא יװ יױװַא ,םינּפ ןייד ןעזעג ּבָאה ךיא םורָאװ ,טנַאה ןיימ ןּופ -

 יתא רֶׁשֲא םִעָהְךִמ ּךֶּמִע אָניִדְניִצַא ושע רמאיו :הָריִעְׂש ש  .טקיליװַאּב ךימ טסָאה ּוד ןּוא ,טָאג ןּופ םינפ םעד טעו עמ

 אּוהַה םֹיּב בֶשיו :ינרָא יִניֵעְּב ןְח-אֶצְמֶא הז המל למאה טעג ריד זיא סָאװ קנַאשעג ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,ןָא םענ י*
 תִיָּב ול ןְבָיַו הָתֹּכִס עַמֶנ בקעיו !הָריִעִׂש ֹוָּכְרַדְל ושע + ןוא ,טקילעזטײלעג ךימ טָאה טָאג לײװ ,ןרָאװעג טכַארּב
 ס :תֹוָּכִס םוקמהדמש אָרָק ןּב-לַע תפס הֶׂשֶע והְנְקִמְלּ ןענַאטשענּוצ זיא רע ןּוא .םעלַא ןופ ָאד זיא רימ ייּב לײװ

 .רָאֹבְּב ןַעַנְּכ ץֶרָאְּב רֶׁשֲא םֶכְׁש ריִע םִלָׁש בקע אב חי .ןעמּנעגנָא טָאה רע ויב ,םיא ּוצ

 הָרְׂשַה תַקְלְחתֶא ןק :ריִשָה ינּפדתֶא חי םרא ןָקפמ = ךיא ןוא ,ןייג ןוא ןעיצ רימָאל :טגָאזעג רע טָאה יי
 הרֲאָמְּב םכש יִבֲא רֹמֲחיינְּב ךמ ולָהֶא םשדהמנ רשא ןיימ :טנָאזעג םיא וצ רע טָאה"*  .ריד ןּבעל ןיינ לעװ

 ם ו לֵאָרְׂשִי יהלֶא לֶא וליֵאְרְקִיו ַחַּבְוִמ םשבָאְו , הטישק כ יד ןוא ףָאש יד ןּוא ,גנּוי ןענייז רעדניק יד זַא טקרעמ רַאה

 דל דוצ ייז טעװ עמ זַא ןוא ,עקידעגייז רימ ייּב ןענייז רעדניר

 תֹונְבִּב תֹוִאְרִל םלעיל הדל רֶׁשֲא הֶאְלְתַּכ הָניִד אצתנ יח ,לָאו** .ףָאש עלַא ןּברַאטשסױא ןלעװ ,גָאט ןייא ןביירט

 ץֶראָק איש) יוהְה רֹוָמֲחְדִּב םּכְׁש הָתֹא ארה :ץְרָאָה :  ן"ז ראפ סיוראפ ןײקעװַא רַאה ןיימ ,ךיד טעב ךיא

 :ךנידּב ושפנ קפרתו נעו התא בפשיו התא הקו ג  טירט יד ךָאנ ךעלעמַאפ ןעיצ רימ לעוו ךיא ןוא ,טכענק
 רֶמאָו :לענה בלדלע ךפדיו דעגההתא בה בֶקעייתַּב ד 'ד ן'פ טירט יד ךָאנ ןוא ,רימ רַאפ סָאװ יפ םעד ןופ
 תראה הָּדְליַה"תֶא ילדחק רמאל ויָבָא רומחדלַא םכש ןײק רַאה ןיימ ּוצ ןעמוק לעװ ךיא ןענַאװ ויּב ,רעדניק
 יָה ובו ותב הָעִדִתִא אמט יִּכ עַמָׁש בלעוו :הֶשֶאְל ח | ר'ד "ב ןלעטשּפָא ךימָאל :טגָאועג וָעַע טָאה * .ריִצֵׂש
 יי יא 1 בז 6 | = "7 ב חנה "1 ךָאנ :טנָאועג רע טָאה .רימ טימ סָאװ קלָאפ םעד ןּופ

 .ײקהשת קונה 2 הל ןּופ ןגיוא יד ןיא טייקילעזטייל ןעניפעג ךיא לָאז רָאג סָאװ

 | 0 יי - ?רַאה ןיימ

 ןייק ןגיוצעגקעװַא טָאה בקעי ןוא *  .ריִעָׂש ןייק ועוו ןייז ףיוא גָאט םענעי ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה וָׂשֵע ןוא יי

 ןפורעג ןעמ טָאה םּורד ;ךעלדײּב טכַאמעג רע טָאה יפ ענייז רַאפ ןוא ,זיוה ַא ךיז רַאפ טיובעג טָאה רע ןּוא ,תֹוּכּוס

 | | =  .תופּוס טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד

 ;םָרַאְַדַּפ ןופ ןעמּוקעג זיא רע ןעוו ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ םֶכׁש טָאטש רעד ןיא םולשב ןעמּוקעג זיא בקעי ןּוא י*

 יפיוא ןטרָאד טָאה רע סָאװ דלעפ קיטש סָאד טפיוקעופָא טָאה רע ןּואי* .טָאטש רעד רַאפ טרעגַאלעג טָאה רע ןוא

 .הָטיִשק טרעדנוה רַאפ ,ןעמָכש ןּופ רעטָאפ םעד רֹומַח ןּופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ,טלעצעג ןייז טלעטשעג

 .אלֵאָרׂשִיייֵהלָא-לַא ןפורעג םיא טָאה ןּוא ,חבומ ַא טלעטשעגפיוא ןטרָאד טָאה רע ןוא *

 .דנָאל ןופ רעטכעט יד ןעז ןעגנַאנענסױרַא זיא ,ןבקעי ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהאל ןופ רעטּכָאט יד הניד ןּוא : דל

 "עג ויא ןּוא ,ןעמונעג יז טָאה רע ןּוא ,ןעזרעד יז ,דנַאל ןופ טשריפ םעד ,יִוֵח םעד רֹומַח ןופ ןוז רעד םָכש טָאה*

 ביל טָאה רע ןּוא ,ןהניד רעטכָאט סבקעי ןָא טפעהַאּב ךיו טָאה לעז ןייז ןּוא* .טקיניײּפעג יו טָאה ןּוא ,ריא טימ ןגעל

 ,ןרֹומַח רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה םֶכׁש ןּוא* .לדײמ רעד ןּופ ןצרַאה םּוצ טדערענ טָאה רע ןוא ,לדיימ יד ןגירקעג

 .ּבײװ ַא רַאפ לדיימ עקיזָאדיד רימ םענ :ןגָאז ּוצ יױזַא
 ןעװעג ןענייז ןיז ענייז ןעװ ,ןהניד רעטכָאט ןייו טקינײרמּוארַאפ טָאה רע זַא טרעהעג טָאה בקעי ןּוא*

 .לארׂשי ןופ טָאג רעד (טָאע לַא*



 | - ; דל

 ו רומח אצו :טָאּבידע םקעי ׁשֶרָהָהְו הֶדּׂשַּב והְנ נקמ"תא
 ז ךןמ ּואָּב בקע יִנְבּ תא "רָבַרְל בֶקעי-לֶא םֶכְׁשייִבֲא
 יִּכ דֶאְמ םֶהָל רחיו םיִׁשָנֲאָה בִי םָעְמְׁשִּכ הֶדָּׂשַה
 ;הָׂשָעַי אל ןכו בלעיײתַּב-תֶא :םָּכְשל לֵאָרְׂשִיְבהָׂשֶע הָלָבְנ
 ח םֶכָּתַבְּבֹוׁשְפִנ דקה יל םֶכָׁש רמאל םָּתַא רומח רפדנ

 ט יּנְּתִּת םֶכיֵתְנִּב ונתא ונתַחְתַהְו +השֶאל ול התא אָנ ּונָּת
  הֶיהִּת ץֶרָאָהְ ּובְׁשִּתּוָּתִאְ ;םֶכָל וָחְקִּת ּוניִתנְּב-תֶאְוּונָל
 אי דלא םֶכָׁש רמא הב יֲחְאָהְו תורחְסּו ובש םֶכיֵנְפִל
 ילֵא וְרְמאֹּת רֶׁשֲאַו םֶכיִניעְּב ןח"אָצְמֶא הֶמַא-לֶאְו ָהיֶבָא
 בי וְרְמאֹּת רֶׁשֲאַּכ הָנְּתִאְו ןֶּתִמּו רהמ דֹאְמ ילָע ומרה ןתֶא
 עי םֶכָׁש"תֶא בֹקֲעַייִנְב ונעו :הָשאְל לעֶגה-תֶא ילדונְּו יִלַא
 זרע תֶא אמט רֶׁשֲא ורפדוו הָמָרמְּב ויָבָא רומַחְדתֶאְ
 יי חוה רבדה תושָעל טכינ אֵל םֶהיֵלֲא וְרְמאֹּ ;םָתֹהֲא
 אוה הָּפְרָחייֵכ הָלְרָע וָל"רְׁשֶא שיאל ונתחַאזתא תַתָל
 יט םֶכָל למה ּונְכ ית םֶא םֶכָל תֹוִאָנ תאֶזְּבידַא :ּונל
 זט וגליחמנ םֶכיִתְנְּבדתֶאְ םכל וניְְביתֶא ּונֵתְָו :רֶכָזלָּכ
 ונלַא וָעְמׁשִת אלמא ;רֶחֶא םעל ּונייָהְו םֶכִּתא ונָבְשיו
 י יִניֵעְּב םֶהיֵרְבַד ובטיוו :ונְכְלה ונּתְּב-תֶא נחלו לומהל
 שי תרושעל רעה רחאהאלו :רֹומֲחְדִּב םָכְׁש נע רומח
 !ויִבָא תיפ למ דֶּבְכִנ אוָהְו בֶלעַי"תַבּב ץְפְחייֵּכ רֶבָּדַה
 .כ יִשְנֲאלֶא וְרּבַדָיַו םֶריִע רעש-לֶא נב םכשו רומח אביו
 כּושי ּנְּתִא םה םימלש הֶלֶאַה םיִשְנָאַה :רמאל םֶריֵ
 זכהיִנָפל םידידתבחר הגה ץֶרָאָהְו ּהָתֹא ּורֲחְִ ץֶרָאָב

 גנ "דא ;םֶהָל ןּתִנּוניֵתֹנּב-תֶאְו םיִׁשָנְל ונל"חּקִנ | םֶתֹנְּכיתֶא |
 דָחָא םעל תֶוְהְל ותא תֶבֶׁשְל םיִשָנָאַה ל ותאי תאֹוְּב |

 גכ םנינָקְו םָהְנְלִמ :םילמנ םה רֶׁשֲאַּכ רֶכָז-לְּכ ונ לֹומהְּב
 ּובְשִיְו םֶרְל הָתִאְנ דא םֶה ּונָל אוָלֲה םֶּפְמָהּביִלְכו

 יק הוענה "בר

 .בײװ ַא רַאפ ,ְךייַא טעּב ךיא ,םיא יז |
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 - ןענייז ייז יב ןגיוושעג בקעי טָאה :דלעפ ןיא יפ ןייז טימ
 | .ןעמוקעג

 -ענסױרַא ויא ןעמָכש ןופ רעטָאפ רעד רֹומַח ןוא'
 ןבקעי ןופ ןיז יד ןּוא * .םיא טימ ןדער ּוצ ,ןבקעי וצ ןעמּוק
 ןּוא ;טרעהעג סע ןּבָאה ייז יז ,דלעפ ןּופ ןעמוקעג ןענייו
 -עג קרַאטש טָאה יז ןוא ,טמעלקעג ךיז ןּבָאה רענעמ יד
 ,לארשי ןנעקַא הלָבנ ַא ןעגנַאנַאּב טָאה רע סָאװ טנערב

 סָאװײװַא סָאװ ,ןבקעי ןופ רעטכָאט רעד טימ ןניל ּוצ |
 .ןרעוו ןָאטעג טינ רָאט

 = יד :ןגָאז וצ ױזַא ,ייז טימ טדערעג טָאה רֹומַח ןּוא *
 טיג .רעטכָאט רעיא ךָאנ טסּולג ןעמָכש ןּוז ןיימ ןּופ לעז

 ךיו טייז ןּוא
 ודנוא ריא טעװ רעטכעט ערעײַא ;ודנוא טימ ןתחתמ
 .ןעמענ ךייַא ריא טעװ רעטכעט ערעודנוא ןוא ,ןּבעג
 טעוו דנַאל סָאד ןּוא ,זדנוא ייב ןצעזַאּב ךיז טעוו ריא ןּוא יי
 אב ןּוא ןענירד טרעקרַאפ ןוא טציז ;ךייַא רַאפ ןגיל
 .ריא ּוצ טנָאזעג טָאה םָכש ןּוא ** .ריא ןיא ְךייַא טקיטסעפ
 "טייל ןעניפעג ךימָאל :רעדירּב עריא ּוצ ןוא רעטָאפ
 | ,ןגָאז רימ טעװ ריא סָאװ ןּוא ,ןגיוא ערעײַא ןיא טייקילעו
 ויב תונתמ ןוא ןדנ רימ ףיוא טרעמ * .ןּבעג ךיא לעוו
 רָאנ ,ןנָאז רימ טעװ ריא יװ יװַא ןבעג לעװ ךיא ןוא ,רָאג
 | .ּבײװ ַא רַאפ לדיימ יד רימ טינ

 ןּוא ןעמָכש טרעפטנעעג ןבקעי ןּופ ןיז יד ןּבָאה *
 -עג ןּבָאה ייז ןּוא ,טייקיטסיל טימ ןרֹומַח רעטָאפ ןייו
 רעטסעווש רעייו טקינײרמוארַאפ טָאה רע לײװ-טדער
 ןָאט טינ ןענעק רימ :טגָאועג ייו וצ ןּבָאה ייז ןּוא י*-ןהניד
 ןַאמ ַא וצ רעטסעווש רעודנוא ןּבעג ּוצ ,ךַאז עקיזָאדיד

 ןקיליװנייַא רימ ןלעװ גנידַאּב םעד טימ רָאנ* .ודנוא רַאפ הפרח א זיא סָאד םורָאװ ,ןטינשַאּבמוא זיא סָאװ

 יסנעד *- ,ןױשרַאּפסנַאמ רעכעלטיא ןרעװ טלַמעג לָאז ךייַא יב א ,רימ יװ יװַא ןרעװ טעװ ריא ביוא :ךייַא ּוצ
 יַאּב ךיז ןלעװ רימ ןּוא ,ןעמענ ודנוא רימ ןלעװ רעטכעט ערעיײַא ןוא ,רעטכעט ערעזדנוא ןּבענ ָךייַא רימ ןלעװ לָאמ |

 רעודנּוא ןעמענ רימ ןלעװ ,ןלמ ּוצ ךיז ,ודנוא ּוצ ןרעהוצ טינ טעװ ריא זַא רעּבָא * .קלָאפ ןייא ןרעוו ןוא ,ךייַא ייב ןצעז
 | | | .ןיינקעווַא ןלעוו רימ ןוא ,רעטכָאט |

 ,ןרֹומַח ןּופ ןּוז םעד םֶכׁש ןופ ןגיוא יד ןיא ןּוא ןרֹומַח ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליוװ ןענייז רעטרעװ ערעייו ןּוא **
 ויא רע ןּוא ;ןבקעי ןופ רעטכָאט רעד ךָאנ טרַאגעג טָאה רע םורָאװ ,ךַאז יד ןָאט ּוצ טמַאזעג טינ טָאה גנש רעד ןואיי
 רעיוט םּוצ ןעמוקעג ןענייז םֶכש ןּוז ןייז ןוא רֹומַח ןוא * .רעטָאפ ןייו ןּופ ויוה ןצנַאנ םעד ןופ רעטסנעעועגנָא רעד ןעװענ
 םולש ןיא ןענײז ןשטנעמ עקיזָאדיד ** :ןגָאז ּוצ יוזַא ,טָאטש רעייז ןופ ןשטנעמ יד ּוצ טדערעג ןּבָאה ןוא ,טָאטש רעײז ןּופ
 רַאפ טרָא ןיא םַארעג טניל דנַאל סאד ,טעז םורָאװ ;ןענירד ןרעקרַאפ ןּוא ,דנַאל ןיא ןצעוַאּב ךיז ײז ןלָאז ;ודנוא טימ
 רָאנ רעּבָא * 5 ,ןבעג ייז רימ ןלעוו רעטבעט ערעזדנּוא ןּוא ,רעּבײװ רַאּפ ןעמענ ודנוא רימ ןלעװ רעטכעט ערעייו .ייז

 לָאז ודנוא ייּב זַא ,קלָאפ ןייא ןרעוו ּוצ ,ודנוא ייב ןצעזַאּב ּוצ ךיז זדנּוא ּוצ ןקיליװנייַא ןשטנעמ יד ןלעװ גנידַאּב םעד טימ =
 ערעײז עלַא ןוא ,סנגייא רעייז ןּוא ,יפ רעײז* .טְלַמעג ןענייז ייז יװ ױזַא ,ןישרַאּפסנַאמ רעכעלטיא ןרעװ טלַמעג
 .זדנוא יב ןצעוַאּב ךיז ןלָאז ייז ןוא ,ייז ּוצ ןקיליוונייא רָאנ רימ ןלָאז ;ערעודנוא ןייז ךָאד ןלעוו ,תומהב
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 ןייז ןופ רעיוט םעד ןּופ רעײגסױרַא עלַא ןּבָאה *+

 עלַא ןּוא ,ןעמָכש ןוו ןייז ּוצ ןוא ןרֹומַח וצ טרעהענּוצ טָאטש

 רעײגסױרַא עלַא ,ןרָאװעג טלַמעג ןענייו ןעגיױשרַאּפסנַאמ

 | .טָאטש ןייז ןופ רעיוט םעד .ןּופ

 ןענייז ייז ןעוו | גָאט ןטירד ןפיוא ןעװעג זיא סע ןּוא = |

 יִוֵל ןּוא ןועמש ,ןיז ײװצ סבקעי ןּבָאה ,קָאטײװ ןיא ןעווענ

 ,דרעווש ןייז רעכעלטיא ןעמונעג ,ןהניד ןופ רעדירב יד

 ,טָאטש רעד ףיוא טייהרערעכיז ןעמּוקעג ןענייו ייז ןוא

 ךיוא * .ןענױשרַאּפסנַאמ עלַא טעגרהעגסיוא ןּבָאה ןּוא

 ףרַאש ןטימ טעגרהעג ייז ןּבָאה ןעמָכש ןוז ןייז ןוא ןרומַח

 סמָכש ןופ ןהניד ןעמונענוצ ןּבָאה יז ןוא ;דרעװש ןּופ
 .ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןּוא ,ויוה ןבקעי ןּופ ןיו יד ןענייז פד

 טביורעגסיוא ןּבָאה ןּוא ,ענענָאלשרעד יד ףיוא ןעמּוקעג

 רעײז טקינײרמוארַאפ ןּבָאה יז ליוו - ,טָאטש יד

 ערעייז ןּוא רעדניר ערעייו ןוא ףָאש ערעייו 28 ;רעטסעװש

 ןּבָאה ,דלעפ ןיא סָאװ ייס ,טָאטש ןיא סָאװ ייס ,ןעלוייא

 עלַא ןּוא ,געמרַאּפ ןצנַאג רעייז ךוא < :ןעמּנענוצ ייו

 לז ןּבָאה ,רעבייוו ערעייז ןוא רעדניק ענילק ערעײז

 .זיוה ןיא סָאװ ץלַא-טּבױרעגקעװַא ןּוא ןעגנַאּפעג

 ריא :ץול וצ ןּוא ןענועמש ּוצ טגָאועג בקעי טָאה יי

 םעד יב ןסואימרַאפ ּוצ ךימ ,טקילגמוארַאפ ךימ טָאה

 :יורפ םעד יב ןוא יִנֲעַנּכ םעד יב ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב

 "פיוא ךיז ןלעװ ייז ןּוא ,ןשטנעמ לפיה ַא ןיּב ךיא םורָאװ

 ןיימ ןּוא ךיא ןּוא ,ןגָאלש ךימ ןלעוו ןּוא ,רימ ןגעקַא ןביילק |

 ןעמ לָאז :טגָאזעג ייז ןּבָאה < .ןרעוו טקיליטרַאפ ןלעוו ויוה

 ?רעטסעווש רעודנּוא טימ ןײגַאּב ךיז הנוז ַא טימ יװ יװַא

 - 7 ,הל-4 ,דל

 רעש יְַצי-לּכ ונָּב םָכָׁש-לֶאו רֹומָה-לָא וָעְמְשִיו ;ּונֵּתֶא דכ

 םויב יהיו :וריע רעש יאציילַּכ רַכ-לַּכ ולמוו וְריֵע הכ

 ןֹעְמִׁש .בקעידינבדינש ּוחקוו םיִבֲאְּכ םָתֹויְהִּ ישילשה
 גרה הסב ריִעָה-לַע ואבו ופרח שיא הניד ותא יולו

 וקו ברחדיפל יִנְרָהיְֹּ םכְׁש-תֶאְו רומח"תאו ;רֶכְ-לָּכ ונ
 םיִלָלֲחַה-לַע ּואָּב בקע יִנְּב :ואציו םכש תיֵּבִמ הָניִד-תֶא וכ
 םֶרְקְּביתֶאְו םָנאֹצ-תֶא :םֶתוחַא וָאְּמִמ רֶׁשֲא ריִעָה וז חכ

 :וחקל הֶדָׂשַּב רֶׁשֲא-תֶאְו ריִעָּב-רֶׁשֲא תֶאְו םֶהיֵרְמַחדתֶאְ

 תא וזפיו ובש םָהיֵׁשְניִתאְו טּפַטילּכ-תֶאְ םָליֵח-לָּכיתֶאְו טכ

 םֶּתְרַכֲע יןלדלַא ןיִעְמְׁש-לֶא בקע רֶמאֹּ תִָּבַּב רֶׁשֲא-לָּכ ל

 יִתְמ נאו יורפכו יִנענְִּּב ץֶרֶאָה בָשיִּב לשיאָבהל יִתא

 ורְמאו :יתיכו יא יתְדמְשִנו ינופהְ ילָע ּופְסֶאְָו רָפְמִמ אל
 פ :ּונתוחאתֶא הֶׂשֲעַי הנכה |

 הל

 םבָׁש"בָׁשִ לָאדתיִב הלע םָק בקֲעַײלַא הלא רֶמאָּיַו א
 ושע ינפמ ךֶחְרָכְּב ףילא הֶאְרוה לאל כמ םשדהשעו

 ּורְסֶה ֹוָּמִע רֶׁשֲא-לּכ לֶאְ ותיִבילֶא בקע רמו :ךיִחָא 3
 ופילחהו ּורֲהַּטִהְו םֶכְכְתְּב רֶׁשֲא לכה יהלֶאתֶא

 ַחּבְמ םְׁש-הֶׂשֶעַאְו לאתיב הלְענ הָמּוקְִו :םכיִתְלְמש ג
 רֶׁשֲא רָב יְִמִ יה יִתָרָצ םִּב יתא + הָנעָה לאל

 תַחְּת בלע םֶתא מש 1 םֶהיֵנאְ .רֶׁשֲא םיִמַה- א
 -לַע םילֶא תת ו יהיו ועשו :םֶכְשמְע רֶׁשֲא הלאה ה

 :בקע ןנּב יִרָחַא ּופְדָר אָלְו םֶהיֵתֹוְביִבְס רשא םירעה
 אוה לֵא-תיִּב אוה ןענְּכ ץֶרַאְּב רֶׁשֲא האל בעי אבו ו
 םכולמל } אָרְקנ חָכְוִמ םָׁש ןְבָו :וָּמִעירֶׁשֲא םִעָה-לָכְו +

 יפמ תב םיִמלאָה לא ולגנ םָׁש יִּכ לאיי לא

 "ס,הל  יתביקז 090 חנתאנלטס הכל

 ּוצ חבזמ ַא ןטרָאד ךַאמ ןּוא ,ןטרָאד ץיז ןוא לָא-תיֵּב ןייק ףיורָא ייג ,ףיוא ייטש :ןבקעי וצ טנָאועג טָאה טָאג ןּוא הל

 .ןָשֵע רעדּורּב ןייד ןּופ ןפולטנַא ןייד ייב ריד וצ ןזיװַאּב ךיז טָאה סָאװ טָאנ םעד

 ,ךיײַא ןשיװצ סָאװ רעטעג עדמערפ יד ּפָא טוט :םיא טימ סָאװ עלַא וצ ןוא ,טניזעגזיוה ןייז וצ טנָאועג בקעי טָאה*

 לעוו ךיא ןּוא ,לֵא-תיַּב ןייק ןייגפיורא ןּוא ןייטשפיוא רימָאל ןּוא * ..רעדיילק ערעיײַא רעביא טייב ןּוא ,ךייַא טקינייר ןוא

 םעד ףיוא רימ טימ ג ןעװעג זיא ןוא ,טיונ ןיימ ןופ גָאט ןיא טרעפטנעעג רימ טָאה סָאװ טָאג םעד ּוצ חּבזמ ַא ןכַאמ ןטרָאד

 .ןעגנַאנעג ןיב ךיא סָאװ געװ

 :ןרעיוא ערעיו ןיא סָאװ ןעגניריוא יד ןּוא , טנַאה רעייז ןיא סָאװ רעטעג עדמערפ עלַא ןבקעי ןּבעגעגּפָא יז ןּבָאה *

 ןופ קערש ַא ןּוא ;ןגיוצענקעווא ןּבָאה ייז ןּוא ' .םָכׁשי יי סָאװ םיוּבנכײא םעד רעטנּוא ןטלַאהַאּב יד טָאה בקעי ןּוא

 .ןבקעי ןּופ ןיז יד טגָאיעגכָאנ טינ ןּבָאה יז ןּוא ,ייז םּורַא סָאװ טעטש יד ףיוא ןעוועג א טָאג

 .םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאנ סָאד ןוא רע--לֵאיתיַּב זיא סָאד--ןַעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ זול ןייק ןעמוקעג זיא בקעי ןואי 0

 -טנַא טָאג ךיז טָאה ןטרָאד םורָאװ ,אלָא-תיֵּב "לא טרָא םעד ןפורענ טָאה ןּוא ,חבומ ַא טיובעג ןטרָאד טָאה רע ןּואי

 ..רעדּורּב יז ןופ ןפולטנַא ןייו יב םיא ּוצ .טקעלפ

 .לֵא-תֵב ןופ טָאג רעד א
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 ר "תיבל תָחָקִמ רבקתו הָקְּבַר תקעמ ארכה תֶמֵּתַו זויחֶא
 ה 5 ותוכְּב לא מש ארכו .ןולאה תחת לא
 י רפה םֶרא ןקפמ ואְבְּב דש עיילָא םיִהְלֶא אלו
 , דוע ףמש אריאל בלש ָּךְמִׁש םיִהֹלֶא ולדרמא :ותֹא
 גלֶארשי ומשדתא אר ךמִׁש היה לֵאָׂשיסַא יּכ בקע
 אי םיֹוג לָהּ יג הָבְרּ הפ יש לָא יִנֲא םיהלֲא ול * למאי

 יש רֶׁשֲא ץֶרָאָהְתֶאְו .:ּואָצְ ףיצלתמ םיִכָלְמּו ךפמ הָוְהי -
 ןתא ךיֶרֲחַא ּךעֶרולּו הָננְתֶא ךל קָחְצַילּו םֶהָרְבַאְל יִּתַתְנ
 = + תא רֶּבַד-רֶׁשֲא םֹקּמַּב םיָהלֶא ויָלָעִמ לע :ץֶרָאְהתֶא
 די ןֶבָא תֶבצַמ ותא רֶּבָּד-רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב הָּבְצַמ בלע בצו
 ₪ םַשדתא בלי אלקה :ןמָׁש ָהיִלָע קצה ְךֶסנְהיֵלָע מִי
 ט ןעָסיו :לאתיב םיהלא םש וּתִא רָּכִּד רֶׁשֲא םֹוקְּמַה
 -לָּתַו הָתרְפֶא אֹוָבָל ץֶרָאָה-תַרְבַּכ דעה לא תיּבִמ
 ו רֶמאֹתַו ּהָּתְלְּב ּהָתֹׂשִקַהְב יִהָיַו ּהָּתְרלְּב שק לחר
 חי תראָצְּב יהו :ןֵּב ךל הודםנדיפ יִאְריִתְלַא תֶדְליִמַה חָל
 = לארס ויָבָאְו ינואְרְּב מש אָרְקִתַו חֶתמ יִּכ הָׁשְפַ
 שי ריב אה הָתָרְּפֶא ְךֶרָדְּב-רַבָּקִּתַו לַחְר תֶמַּהַנ :ןימָינב
 כ התרבק תֶבצַמ אוה הקרבקילע הָבצִמ בקי בצו :םָחָל
 וכ דלּנִמְל הֶאְלַהִמ הֹלָהֶא טי לֵאָרׂשִי עפוו :םויהדדע להר
 גנ שי מואר ליו אוהה ץֶרָאְּב לארשימכ ןפשפ יה :רֶדַע
 | פ *  לֵארְׂשִי עמְשּו ויבָא שָנְליפ הָהְלְּבתֶא
 וכ םֶלָעַי רוכב האל יִנְּב :רשע םינש קעידה וה
 דכ לה יִנְּב :ןולְבח רָכׂשְׂשִיְו הּוהיו יֵֵלְו | ןועְמִׁשְו ןְבּואָר
 הכ נב ; ;יִלָתְפּ ה לר תחפש הָהְלִב ינְבּו מינְבּו ףסוי
 7 רי רֶׁשֲא בלע יְב הֶלֶא רֶׁשֲאְו דג הֶאְל תַחְפִש הָּפלִ
  ט אָרְמִמ ויִבָא קָחציילֶא בקע 1 אֵבַָו . :םֶרא ןֵדפְּב דל
 :קחצְו םֶהָרְבַא םש-רערשא ןּורבַח אוה עַבְרַאָה תירק

| 4 
 קוספ עועכאב אקספ :םימעט יב בכ
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 יז ןוא ,ןּברָאטשעג .זיא ,םַא סהקבר ;הרובד ןּוא* =
 םעד .רעטנוא .,לָא-תיַּב- .רעטנוא .ןרָאוועג ןּבָארגַאב 1 ויא
 | .אֹתּוכְּבֹולַא ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה רע ןּוא ;םיוּבנכײא

 - ןייז ייב ןבקעי ּוצ ןזיװַאּב רעדיוו ךיז טָאה טָאג ןואי |
 | ןוא * .טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןוא ,םֶרַאְרִדּפ ןופ ןעמוק

 רעמ לָאז .;בקעי זיא ןעמָאנ ןייד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ,
 לָאז לארשי טרעיינ ,בקעי ןעמָאנ ןייד ןרעװ ןפּורעג טינ
 .לארשי ןעמָאנןייו:ןפורעג טָאה רע ןּוא ;ןעמָאנ ןייד ןייז
 ,יִדָש טָאג ןיִּב ךיא :טנָאועג םיא וצ טָאה טָאג ןוא יי
 למעועג ַא ןוא קלָאפ א ;ךיד רעמ ןּוא ךיד רעפכורפ
 ןײגסױרַא לָאז םיכלמ ןוא ,ריד ןּופ ןרעװ לָאז רעקלעפ
 ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד ןּוא * .ןדנעל ענייד ןּופ
 ןײד ןוא ,ןּבעג סע ךיא לעװ ריד ,ןקחצי ןּוא ןעמהרבַא
 0 +  .דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעװ ריד ךָאנ ןֶעמָאו
 | םיא .רעביא : ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה טָאנ ןוא 8
 בקעי ןוא | .טדערעג םיא טימ טָאה רע ּוװ טרָא םעד ןיא
 טָאה רע ּוװ טרָא םעד ףיוא לײז ַא .טלעטשעופיוא טָאה
 -פױרַא טָאה רע ןוא ,ןייטש ןּופ לייז ַא ,טדערעג םיא טימ
 .לייא םיא ףיוא ןסָאגעג ןוא ,רעפּפָאסיג ַא םיא ףיוא ןסָאגעג
 סָאװ טרָא םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה בקעי ןּוא *
 | .לֶאתיִּב ,ןטרָאד םיא טימ טדערעג טָאה טָאנ

 ןעוו ןּוא .לָא-תיֵּב ןופ ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה יז ןוא 5 =
 ,תָרפָא ןייק ןעמוק ּוצ דנַאל קערטש ַא ןעװעג ךָאנ ויא סע
 ערעווש .ַא טָאהעג טָאה יו ןוא ,דניק ּוצ ןעגנַאנעג לחר זיא
 ,טרּוּבעג רערעווש ריא ןיא ,ןעװעג זיא סע ןוא * .טרובעג
 ,ןּבָאה .ארֹומ טינ טסלָאז :טנָאועג ריא וצ ןיבייה יד טָאה
 ,ןעװעג זיא סע ןּוא * = .ןוז ַא ריד ויא סָאד ךיוא םורָאװ

 טָאה רעטָאפ ןייז רעּבָא יא ןעמָאנ ןייו ןפורעג יז טָאה .,ןּברָאטשעג זיא יז תעּב ,ןעגנַאנענסיוא ויא המשנ ריא ןעװ
 .זימיִנְּב ןפורעג םיא

 | ויי חלב טא סָאד ,תָרפֶא ןייק געוו ןפיוא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא יז ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לחר ןוא* =
 /  .טניה ףיוא ויּב רבק סלחר ןופ הבצמ יד זיא סָאד ;רבק ריא ףיוא הבצמ ַא טלעטשעג טָאה בקעי

 | | .רֶדָעְילַדְַמ טייז רענעי .ןּופ טלעצעג ןייז טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּוא ,ןגיוצענקעווַא טָאה .לארׂשי ןּוא יז |
 ,הָהלַּב טימ נ ןנעלעג ןיא ןוא ןבואר ןענַאנעג ז זיא ,דנַאל םענעי ןיא טניווועג טָאה לארשי ןעװ ןעוועג זיא סע ןּוא *

 .טרעהעג סע טָאה לארשי ןּוא ;ּבײװסּפעק סרעטָאּפ ןייז
 ןּוא | יול וא .ןועמש ןּוא ,ןבואר רוָכּב סבקעי האל ןּופ ןיז יד* :ףלעװצ ןעװעג ןענייו ןבקעי ןּופ ןיז יד ןּוא |

 - ןּוא ןִד :טסניד סלחר ,הָהלִּב ןופ ןיז יד ןוא ** ;ןימינּב ןוא ףסֹוי :ןעלחר ןּופ ןיז יד = ;ןּולּובז ןּוא ,רֶכָׂששִי ןּוא ,הדּוהי
 ןרָאװעג ןרָאּבענ םיא א ענו סָאװ ו ,ןבקעי ןופ יו יד | עני ס סָאד .רשֶא ןּוא דֶנ :טסניד סהאל ,הָּפֹלִז ןופ ןיז יד  ןוא 5 ;ילתפנ
 םֶרַא-ְןַדַּפ ןיא

 טָאה ןטרָאר סאן זיא סָאד-עּברַאיתירק ןייק | ,אֵרֹמַמ ןייק ןקחצי רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמוקעג ויא בקעי ןוא" |
 .קחצי ןוא םהרבַא טניווועג

 - ,טנַאה רעטכער רעד ןופ ןּוזג = | . רעיורט ןיימ .ןּופ ןוו 2 .ןייוועג ןּופ םיובנכייאא | =
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 קָחֶצִי עניו + הָנָׁש םינמשו הנע תַאמ קָחָשי ימי ויהי ח = רָאי טרעדנוה ןעוועג ןענייז ןקחצי ןופ געט יד ןוא =

 וָשֵע ותא ּורְּבְקִ םיִמָי עבְשו ןֵקְ ימַע-לֶא ףֵסֶאַו הֶמ

 : :ויָנְּב בֶקָעְיְו
 | יל ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאועגנייַא זיא רע ןוא ,ןּברָאטשעג

 תונְּבִמ ויִׁשְנ"תֶא חקלושע :םִדֶא אה ושע תודְלּת הָלֶאְ ב  עניז בקעי ןוא ָׂשֵע ןוא .געט טימ טָאז ןוא טלַא ,קלאפ
 הָנֲע-תַּב המְבילָהֶאתֶאְו יתחה ןוליאדתּב הָדָע-תֶא ןעֶנְּכ | |

 ;תֹויְבִנ תוחא לאָצְמְׁשי-תַּב תַמְׂשַּב-תֶאְו :יוחה ןועְבצ-תַּב ג
 ;לָאּועֶר-תֶא הרי תַמָשְב ןפילָא-תֶא ושעל הָרָע דֶלֵּתַו ד

 הרְלֵ הרְק-תֶאְו םֶלָעַיתֶאְו שיעיחתא הדל למבילהאו ה | זיא סָאד ,ןוָעָע ןופ ןטרובעג יד ןענייז סָאד ןּוא ! ןל

 וישְנתַא ושע הקו :ןַעֶנְּכ ץֶרָאְּב ו ולוד ר רֶׁשֲא ושע לכ י יד ןופ רעּבײװ ענייז ןעמּונעג טָאה וָׂשֵע * .םֹודָא

 והְנְקִמיִתֶאְו *תיב תוָׁשְפַנ-לְּכ-תֶאְו ויִתֹנִּ-תֶאְ יָנְּב-תֶאו |
 עֶנּכ ץֶראְּב שכר רֶׁשֲא וענַק-לְּב תאו ותַמָהְב-לָּכתֶאְ

 בַר םְׁשּוכְר הָיָה ;ויחָא בקע ינֶפִמ ץרָא-לֶא דלי ו רעטכָאט יד ,ןהָנַע ןופ רעטכָאט יד הָמָביִלהֶא ןּוא ,יּתִח

 םכַתא " תאשל םֶהיִרוְנִמ ץרא הלכי אלו ודחי תָבשְמ = ןופ רעטכָאט יד תַמֹׂשָּב ןּוא* ;יִוה םעד ןֹועְבִצ ןּופ

 :םִדָא אּוה וָׂשֵע ריעש רַהְּב ושַע בֵׁשַָו :םֶהיֵנְקִמ יֵנְּפִמ ? טָאה הדע ןוא | תב ן יד זלאעמשי

 תמש הֶּלֶא :ריעש רהב םּודָא יבא ושע תל הָלֶאְו יא הדל ןואי  .ןתויכנ ןופ רעטסעװש יד ,ןלאֵעָמׁש

 תַמׂשּבְרִּב לאפר ושע תֶׁשֲא רָע ופילַא ושעדינב | = .;ןלָאוער ןרָאּבעג טָאה תַמְֹּב ןוא :ןופילָא ןרָאּבעג ןשִע

 םבֵּתְעַגְו וַפְצ רַמוא ןמית זפילא ב ויהיו :ושע תֶׁשֲא אי ןּוא ,ןעמָלֶעַי ןּוא ,ןשּועֶי ןרָאּבעג טָאה הָמָביִלהֶא ןוא *

 לו ו פלא ליפ הָתְיִה ! עֶנֶמִתְו קו יי

 זיא ןוא ןעגנַאגרַאפ זיא קחצי ןּוא" .רָאי קיצכַא ןּוא

 .ןָארגַאב ם םיא ןּבָאה ןיז

 םעד ןֹוליִא ןופ רעטכָאט יד הָדָע :ןַעַּ ןופ רעטכעט

 ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ ,ןוָׂשֵע ןּופ ןיז יד ןענייו סָאד .ןחַרק

 תֶׁשֲא תמשב ינפ וה הלא הומו המש חַרַ תַחָנ לֵאּעְר 0 0 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןרָאװעג
 תֶׁשֲא ןִֹעְבדתַּב הנעזתב הָמָביִלֲהֶאיִנְּב וי הֶּלֵאְו;וָׂשֵע די

 הֶּלֵא וחַרְק-תֶאְו םלעידתאְו שידת ושפל דֶלַתְ ושע וט |
 ףּולא ןֶמיֵּת ףולא ושע רוכב ןפילא נב רָשעלינְב יפולא ,טניזעגזיוה ןייז ןופ תושפנ עלַא ןוא ,רעטכעט ענייז ןוא
 םֶּתְעַג ףולא חרק ףולא :זנק ףולא וצ ףולַא רֶמֹוא 6 סָאװ סנגייא ץנַאג ןייז ןּוא ,תומהּב ענײז עלַא ןּוא ,יפ ןייז ןּוא

 נב הֶּלֵא םורֶא ץֶרֶאְּב ּופיִלֶא יפולא הָלֵא קֶלֶמְע ףלא = |
 חַרְו ולא תה תַחַנ ףולא ושַעְרִּב לאער יָּב הָּלֵאְו !הָרָע '

 ןיז ענייז ןוא ,רעּבײװ ענייז ןעמונעג טָאה ָׂשֵע ןּוא י

 "קעװַא זיא רע ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּבילקעגנָא טָאה רע

 .ןבקעי רעדּורּב ןייז ןּופ .קעװַא ,דנַאל ַא ןיא ןעגנַאגעג

 קט יה - ןציז ּוצ ףיוא סיורג ּוצ ןעװעג זיא געמרַאּפ רעייז םורָאװ י

 טצעוַאּב ךיז וָׂשֵע טָאה * .יפ רעייו ןגעוו ןּופ ןגָארט טנעקעג טינ ייז טָאה טפַאשניווו רעייז ןופ דנַאל סָאד ןוא ,דנַאנַאּב

 | | .םּודָא זיא סָאד וָׂשֵע ;ריִעָש גרַאּב ןפיוא

 ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד יי .ריִצָׂש גרַאּב ןפיוא םֹודֶא ןופ רעטָאּפ םעד וָשָע ןופ ןטרובעג יד ןענייז סָאד ןּוא י

 ןזפילָא ןּופ ןיז יד ןּוא יי .ןתַמׂשָּ ּבײװ סָׂשֵע ןּופ ןוז רעד לֵאּועְר ,ןהָדָע ּבײװ סוָׂשֵע ןּופ ןּוז רעד וַילָא :ןיז סָֹׂשָע

 ןוא ,ןופילֶא ןוז סוָׂשֵע ןופ בייוספעק ַא ןעוועג ויא עַנמִּת ןּוא = .זנק ןּוא ,םֶּתְַ ןוא ,ֹופצ ,רֶמֹוא ,ןְמיֵּת :ןעוועג ןענײז

 ,תַחַנ :ןלָאּוער ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד ןּוא < .ןהָדָע בײװ סוָשָע ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד .ןקֵלֶמַע ןרָאּבעג ןופילֶא טָאה יז

 .סָשֵע ןופ ןיז יד ןעװעג ןענייז סָאד ןּוא'* .ןתַמֹׂשָּב בייוו סָֹׂשֵע ןופ ןיז יד ןעװעג ןענייז סָאד .הָזִמ ןּוא ,הָמָש ,חַרָז ןוא

 .ןחרק ןוא ,ןעמָלֶעַי ןּוא ,ןשועי ןרָאּבעג ןוָׂשֵע טָאה יז ;ןענֹועְבִצ ןּופ רעטכָאט רעד ,ןהָנֵע ןופ רעטכָאט רעד הָמָביִלהֶא ּבײװ

 ןופ טשריפ רעד :ןוַפילֶא רוָכּב סוָׂשֵע ןופ רעדניק יד :וָׂשֵע ןופ רעדניק יד ןופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד +*

 טשריפ רעד ,תרק ןּופ טשריפ רעד * ,זנק ןופ טשריפ רעד ,ופצ ןופ טשריפ רעד ,רָמֹוא ןּופ טשריפ רעד ,ןָמיֵּת |

 רעדניק יד ןענייז סָאד .םֹודֶא דנַאל ןיא זַפילָא ןופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד .קֵלֶּמַע ןופ טשריפ רעד ,םֶּתְעַנ ןּופ |

 ,חֵרָו ןופ טשריפ רעד ,תַחַנ ןופ טשריפ רעד :ןלַאּועְר ןוז סוָׂשֵע ןּופ רעדניק יד ןענ"ו סאד ןוא . .ןהָדָע ןּופ



 = >(מ) 41-18 ,ול |

 .םֹורָא ץֶרֶאְּב לאפר יפּולא הלא המ ףולַא הָמש ףוְלא -
 זי תֶׁשֲא הָמְביִלָהֶא יב הֶּלִאְו :ושע תֶׁשֲא תַמְשְב נב הֶלֵא
 יפולא הלא חלל ףולא םֶלָע ףולא ׁשֹועי ולא וש
 שי הלָאְו ושעדינב הלא :ושע תֶׁשֲא הָנעְזתְּב הָמָביִלָהֶ
 ס :םֹודָא אה םֶהיִפְּלַא
 אכ רָצֵאְו ןושדו :הָנעַו ןִֹעְבִצְו לָבֹוׁשְ טול ץֶראָה יבש
 בכ ויה :םֹודָא ץֶרָאְּב ריעש יב יִרחַה יפולא הלא ןשידו
 ג יִנָּפ הֶלֶאְו :עֶנְמִּת ןמול תֹוחֲאַו םֶמיהְו יח ןשולחונב |
 דכ ןועָבַציינְב הָלֶאְו :םֶאְו ופש "לביעו תַחנְמּו ןולע לבוש
 וְתֹעְרִּב רָּבְדַמּב םָמּהְדתֶא אָצִמ רֶׁשֲא הָנָע אוה הנע האו
 הכ הָמְביִלַהאְ ושדה הָנעייַנְבהֶּלַאו:ויִבֶא וִעְבִצְליִרמֲחַה-תֶא
 כ ;ןיְִכּו ןרתו ןֵּבׁשֶאְו ןדמח ןשיד יִנְּב הֶּלֵאְו !הָנע-תַּב
 = :ןראוץוע ןשידדינב הלא :ןְקעו ןועװ :ןהלּב רֶצֵאיינְּב הֶלֶא
 'טכ ָּפְבַצ לא לבוש ףולא טול ףולא ִרֹחַה יפולא הָלֶא
 ל הֶלֶא ןשיד ףולא רַצֶא ףולא ןשד ףולא :הנע ףולא
 | 58  ויוִעֵׂש ץֶרֶאְּב םֶהיֵפְלַאל יִרֹחַה יָפּולֲא
 אל דליל יו ינפל םֹודָא ץֶרָאְּב וכלמ רֶׁשֲא םיִכְלְמַה הלא
 בל ֹוְריִע םֵׁשְו רבב "ַעלָּב םֹורָאב דלמו :לֶאְרְשְי ינבל
 גל ;הָרָצָּבִמ חַרוְֶּב בֶבֹוי ויָּתְחַּת למי עַלָּב תמו :הָבָהְנד
 17 מ ינְמיִּתִה ץרָאמ םֶׁשֲח וימחמ .ךלמו בָבוי תמו
 ןיִדמיתֶא הָּפִמַה רבב דָדַה ויָתְחַּת למי םשח
 / ויּתְחַת דלמב דדַה תמי +תווע ֹוריִע םֵׁשְו בָאֹומ הָדְׂשְּב
 ל סליִָׁש וָתְחִּת למ הלמש תֶמָיו !הָקרְׂשַּמִמ הָלְמש
 הל ןח לע דיִתְחַּת דמו .לואש תֶמָו :רֶהָנִה תובחרמ
 טל ויִתְחּת למי םֹוּבְכַעְִּב ןֶגֶח לַעָּב תָמָיַו ּרֹובְכַעְּ
 ררטמחתַּב לֵאְבַמיִהְמ יִּתְׁשִא םֵׁשְו ועפ וךיע םשו רה
 'פמ בתחְּפִׁשִמְל וׂשֵע יפולא תומש הלא {בֶהְז ימ תַּכ
 ;תַתְי ףלֵא הול ףולא ענמת הלא םָתֹמְׁשַּכ סמל

 ראה חלשו תישארב

 ינש יחַה ריִעָשיִנְב הֶּלֲא

 .ןענֹועְבִצ רעטָאפ

 ןענייז סָאד .הָוִמ ןופ טשריפ רעד ,הָמ
 יד ןענייז סָאד .םֹודֶא דנַאל ןיא לָאּועְר ןופ ןטשריפ יד
 יד ןענייז סָאד ןּוא * .ןתַמֹׂשְּב בייוו סוָשָע ןופ רעדניק
 ,שועי ןופ טשריפ רעד :ןהָּמָביִלֹהֶא ּבײװ סוָׂשֵע ןופ רעדניק
 ןענייז סָאד ;חַרֹק ןּופ טשריפ רעד ,םָלְַי ןופ טשריפ רעד
 = ןופ רעטכָאט רעד הָמָביִלהֶא ּבײװ סוָׂשֵע ןּופ ןטשריפ יד
 ןענייז סָאד ןוא ,וָׂשֵע ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד * .ןהָנֵע

 ַׁש ןופ טשריפ רעד

 .םֹודֶא ויא סָאד ;ןטשריפ ערעײז |

 -ַאּב יד ,ירֹוח םעד ריִעֵׂש ןופ ןיו יד ןענייו סָאד *
 ,הָנַע ןוא ,ןֹועְבִצ ןוא ,לֶבֹוש ןּוא ,ןֶטֹול :דנַאל ןופ רעניֹוװ
 ןטשריפ יד ןענייז סָאד ,ןָשיד ןוא ,רֶצֵא ןוא ,ןושד ןוא +
 .םֹודָא דנָאל ןיא ריִעֵׂש ןופ רעדניק יד ,םירֹוח יד ןּופ
 ןּוא .םֶמיֵה ןּוא ירֹוח ןעוועג ןענייז ןענְטֹול ןּופ יז יד ןוא **
 יד ןענייז סָאד ןוא *  .עַנמִּת ןעוועג ויא רעטסעווש סנָטּול

 .םָנֹוא ןוא ,ופש ,לֶביִע ןּוא ,תֵחַנָמ ןוא ,ןולצ :ןלָבֹוׁש ןּופ ןיז =
 סָאד .הֶנָע ןוא הֶיַא :ןענֹועְבִצ ןופ ןיז יד ןענייו סָאד ןוא*
 = רעד ןיא ןלַאװק עסייה יד ןענּופעג טָאה סָאװ הָנֵע רעד זיא
 ןייז ןּופ ןעלוייא יד טרעטיפעג טָאה רע ןעװ ,רּבדמ

 :ןהְנע ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד ןּוא *
 סאד ןוא *  .ןהָנַע ןופ רעטכָאט יד הָמָביִלהֶא ןוא ,ןשד
 ןוא ,ןְרתִי ןוא ,ןֶּבשֶא ןוא ,ןָדֹמָח :ןענושד ןופ ןיז יד ןענייו
 - ןוא ,ןוענ ןוא ,ןָהֹלִּב :ןרֶצֵא ןופ ןיז יד ןענייו סָאד " .ןָרכ
 .ןְרַא ןוא ץוע :ןעוֶשיד ןופ ןיז יד ןענייז סָאד * .ןְקַע

 רעד :ירֹוח םעד ןופ ןטשריפ יד ןעניז סָאד" =
 ןופ טשריפ רעד ; לֶבֹוׁש ןופ טשריפ רעד ,ןָטֹול ןופ טשריפ

 יד ענו סָאד .ןָשיד ןופ טשריפ םעד ,רָצֵא ןופ טשריפ רעד ,ןושד ןופ טשריפ רעד * ,הָנַע ןופ טשריפ רעד ןֹועְבִצ
 | .ריִעֵׂש דנַאל ןיא ןטשריפ ערעייו טיול ,םירוח יד ןּופ ןטשריפ

 יד יב גיניק ַא טגיניקעג טָאה סע .רעדייא ,םֹודֶא דנַאל ןיא טגיניקעג ןּבָאה סָאװ םיכלמ יד ןענייז סָאד ןוא"
 ןעװעג זיא טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןוא ;ןרֹועְּב ןופ ןוז רעד עַלָּב םֹודֶא ןיא טגיניקעג טָאה סע * .לארׂשי ןּופ רעדניק
 דע בֶבֹוי זיא *  .הָרצֶּב ןופ ,ןחַרַו ןופ ןוו רעד בֶבֹוי טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןוא ,ןּברָאטשעג עַלָּב ויא < .הֶבָהְנִד

 טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג םֶשּוח ויא * .יִנָמיֵּת םעד ןופ דנַאל ןופ םָשּוח טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטש |
 טָאטש ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;בָאֹומ ןּופ דלעפ ןיא ןָידִמ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ןדַדּב ןופ ןוז רעד דדה טניניקעג טָאה
 ,ןּברָאטשעג הָלמַׂש זיא"  .הָקֵרׂשַמ ןופ הָלַמְש טניניקעג טָאה טרָא ןייו ףיוא ןוא ,ןּברָאטשעג דַדַה ויא" .תיִוָע ןעוועג זיא

 עג טָאה טרָא ןיו ףיוא ןוא ,ןּברָאטשעג לּואָש ויא**  .ךייט םייב תובוחר ןּופ לּואָש טניניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא |
 טגיניקעג טָאה טרָא ןייז ףיוא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןרֹוּבכַע ןופ ןּוז רעד ןָנָחלַעַּב זיא" .ןרֹוּבכַע ןופ ןּוז רעד נח -לַעַּב טגיניק

 .רעטכָאט יד לֵאבַטיהמ ןעװעג זיא ּבַײװ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ;ּועָּפ ןעווענ זיא טָאטש ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ;דדה /
 ,ןבָהָוייֵמ ןופ רעטכָאט רעד דרטמ ןופ -

 ,רעטרע ערעייו טיול ,תוחּפשמ ערעייז טיול ,ושַע ופ ןטשריפ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןוא
 טשריפ .רעד *: ,תֶתי ןּופ טשריפ רעד 'ד ,הָולַע ןּופ טשריפ רעד ,עַגֹמִּ ןּופ טשריפ רעד מע ערעייז טימ
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 ןופ טשריפ רעד ,הָלֵא ןופ טשריפ רעד ,הָמְביִלהֶא ןּופ

 רעד ,ןְמיֵּת ןופ טשריפ רעד ,ונק ןופ טשריפ רעד < ,ןוניפ

 רעד ,לָאידגַמ ןופ טשריפ רעד < ,רָצבִמ ןופ טשריפ |

 טיול םֹודֶא ןופ ןטשריפ יד ןענייז סָאד .םֶריִע ןופ טשריפ

 גמ

 14 ,ןל-(אמ) 42 ,ןל

 ןימ ףּלַא :ןניפ ףולא הָלֵא ףולא הָמְביִלָהֶא ףולא 5"
 ר ףולא לֵאיִדְנַמ ףּלֵא :רָצְבִמ ףולא ןְמיֵּת ףולא
 רָׂשֵע איִה םֶתָזְחֶא ץֶרָאְּב םָתֹבְׁשִמִל םודֶא יפולא | הָלֶא
 מ =  צ+םֹרָאיִבֲא

 .םֹודָא ןּופ רעטָאפ רעד וָשָע זיא סָאד .םוטנגיא רעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא = ,רעטרעניֹוװ ערעייז

 ןייז ןפ דנַאל םעד יא ןסעועג ו זיא בקעי ןוא + זל

 .ןַענּכ דנַאל ןיא ,טּפַאשניֹוװ סרעטָאּפ

 ןצעביו וצ ףסלי :ןבקעי ןופ עטכישעג יד זיא סָאד |

 ;ףָאש יד יב רעדירּב ענייז טימ ךּוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא רָאי

 ןּוא ,ןהָהלַּב ןּופ ןיז יד ןנעקַא לגני ַא ןעװעג זיא רע ןּוא

 ןוא ;רעטָאפ ןייז ןופ רעּבײװ יד ,ןהָּפלִז ןופ ןיז יד ןגעקַא

 .רעטָאפ רעייז ּוצ ייז ףיוא דייר עוייב טכַארּבעג טָאה ףסֹוי

 עלַא ןופ רעמ ןפסוי טַאהעג ביל טָאה לארשי א*

 ןוא .םינוקוךּב ַא ןעװעג םיא ייב זיא רע לײװ ,ןיז ענײז

 זַא ןוא * .לדמעה טפיירטשעג ַא טכַאמעג םיא טָאה רע

 םיא טָאה רעטָאפ רעייז זַא ןעזענ ןּבָאה רעדירב ענייז

 טניפ םיא יז ןּבָאה ,רעדירּב ענייז עלַא ןּופ רעביל

 - .ךעלדירפ םיא ּוצ ןדער טנעקעג טינ ןוא ,ןגירקעג

 טָאה רע ןּוא ,םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה ןפסוי ןוא* =

 רעמ ךָאנ םיא ןּבָאה ייז ןּוא ,רעדירּב ענייז טלייצרעד

 טרעה :טגָאועג ײז ּוצ טָאה רע ןּוא" .ןגירקעג טנײפ

 :טמולחעג ךיז טָאה רימ סָאװ םולח ןקיזָאדמעד טשרָאקַא

 טָאה ּברָאג ןיימ טשרע ,דלעפ ןיא ןּברַאג יװַא ןדניּב רימ

 ,עו ןוא ;ןייטש ןּבילּבעג ךיוא זיא ןוא ,ןביוהעגפיוא ךיז

 ךיז ןּבָאה ןּוא ,טלעטשענמורַא ךיז ןּבָאה ןּברַאג ערעיײֵא

 .ּברַאג ןיימ ּוצ טקּוּבעג

 ול |
 תָֹרְלְּת !הֶלֵא ןעְֶּכ ץֶרָאְּב וב יִרוגמ ץרָאְּב בלי בשו
 ויְחָא-תֶא הָעֹר הָיָה הָנָׁש הדׂשֶע-עְַׁש רב ףסוי בלע
 ויבָא ישנ הפ יבא הָהְלְב יָנְּב-תֶא רע אּוָה אַ
 הא לֵאָרְׂשִו 3 :םהיבאהלא הָעָר םֶתְּבִּדתֶא ףסוי אב
 תֶנְתְּכ ול הָשַעו ול אוה םְִקְְביּכ דיָנָב-לְּכִמ ֵסוי-תֶא

 זילָא-לַּכִמ םהיִבא בהא ותאֹדייַּכ ויָחָא וארו :םיפפ ה

 םולַח ףסזי םלחיו ;םֶלֶשְל ורד ּולְכ אֵלְו ותא ואנשיו
 יּועְמַׁש םֶהיֵלֲא ,רֶמאַֹּו ,ווחא אנט דֹוע ופסויו ניהָאְל דניו

 םימלאמ ונחנַא הנהו .ץיִתְמְלח רֶׁשֲא הזה םולחה אָנ

 הנהְו הָבָצנ-ניִתְּמִלֲא המס הגהו הֶרָּׂשַ ךתְּב םיִמָלֶא
 . וחָא ול ורמאו :יִתָמְלַאל ןיוחתשתו םֶכיִתְמלַא ; ןיֶּבְסִת
 - דש פסו יונָּב לֶׁשְמִּת לושמדסא ּונילע למת לֶמֲה
 טולֲח .דוע םלחיו גויָָבד-לַַ ויְתמְלֲח-לַע ותא אָנש

 רוע םולח יתמלח הגה .רֶמאַֹּ ויחאל ותא רפסיו רַחַא !

 ידי

 :יל םיִיֲחְִּׁשִמ םיִבָכֹוְּכ רֶשָע דַחַאְו חֹיהְו שמשה הגה
 .חָמ ול מא ויִבָא ברעג יִחָא-לֶאְו ויִבָא-לֶא רפסיו
 ְךיֶחֵאְ ךמאו נא אֹובָנ אובה ּתְמִלָח רֶׁשֲא הוה םולֲחַה
 תֶא רמש ויִבָאְ וָחָא ובדואנקיו :הֶצְרֶא ףל תֲַֹתׁשִהְל
 = ּוָכְׁשִּב םֶהיֵבֲא ןאציתֶא תוערל ויחֶא וכליו :רבדה

 הָכָל םֶבְשּב םיָעֹר ל לימא אולה ףסוידלא לֵאָרְׂשִי רמאו
 | הֶאְר אדל ול מא :ינגה ול רמאינ םֶהיֵלֲא ּרַחְלֶשֶא

 תא לע דוקנ בי 5 =

 ןקיטלעוועג ּוטסליװ ןקיטלעוועג רעדָא ?ודנוא רעביא ןניניק וטסליוו ןגיניק :טגָאזעג םיא וצ רעדירב ענייז ןּבָאה *

 .דייר ענייז רַאפ ןּוא ,תומולח ענייז רַאפ ןגירקעג טנייפ רעמ ךָאנ םיא ןּבָאה ייז ןוא ?ודנוא רעּביא

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעדירּב ענייו טליצרעד טָאה רע ןּוא ,םולח רעדנַא ןַא טמולחעג רעדיװ ךיז טָאה םיא ןּוא =

 .רימ ּוצ ךיז ןקּוּב ןרעטש ףלע יד ןּוא הנבל יד ןּוא ןוז יד טשרע :םולח ַא טמולחעג רעדיװ רימ ךיז טָאה טָא |

 טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןעירשעגנָא רעטָאפ ןייז טָאה ,רעדירב ענייז ןוא רעטָאפ ןייז טלייצרעד סע טָאה רע יװ ןּוא יז

 רעדירּב עניד ןּוא רעטומ ןייד ןוא ךיא לָאז !טמולחעג ךיז טָאה ריד סָאװ םולח ַא רַאפ סָאד ויא סָאװ :טגָאועג םיא וצ

 .!דרע רעד ּוצ ריד רַאפ ןקוּב ךיז ןעמוק רָאג

 .ןעניז ןיא ןטלַאהעג ךַאז יד טָאה רעטָאפ ןייז רעּבָא ;ןעװעג אנקמ םיא ןּבָאה רעדירב יד ןּוא יי

 :ןפסלי ּוצ טנָאזעג לארשי טָאה * .םֶכש ןיא רעטָאפ רעייז ןּופ ףָאש יד ןרעטיפ ןעגנַאגעג ןענייז רעדירב ענייו ןוא < =

 רע סָאה * .ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה .ייו וצ ןקיש ךיד לעװ ךיא ןּוא םּוק ;םָכׁש ןיא ךָאד ןרעטיפ רעדירב ענייד
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 .עעיד ּוצ זיא ידירפ ביוא עז טשרָאקַא ייג :טנָאזעג םיא ּוצ - (החלשיו רב ינבשהו ןאצה םילשדתֶאְו ְךיֶחַא םולָש-תֶא
 .ןַא .רימ ונערּב ןוא ,ףָאש יד ּוצ דירפ ןוא ,רעדירּב  ט ודָעֹת הנה שיא ּוחָאְצְמּו :הָמָכְׁש אֵבַָו ןֹורְבִח קמע

 לָאט םעד ןופ טקישענקעװַא םיא טָאה רע ןּוא .רעפטנע 3 חתֶא רָמא } שָקבֶּתִדהִמ רמאל שיאה ּוהלָאשי הָדָׂשַּכ
 םיא טָאה < = ,םָכש ןייק.ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,ןֹורבֶח ןּופ קא רמאי) :םיִער םה הפיא יט אָנ-הֶדיִנַה ׁשֵּקַבְמ יא יחא

 :דלעפ ןיא | םוא טעשודנָאלב רע טשרע ,ןַאמ ַא ןענופעג דל הָניִתד הכל םיִרְמִא יִּתְעַמְׁש יּפ המ ועָמנ ׁשיִאָה |
  סָאװ :ןגָאז ּוצ יווַא ,טנערפעג םיא טָאה ןַאמ רעד .ןּוא הי קחרמ | תא וארו ןֶתרְּב םָאָצִמו ויִָרָא רַחַא פסו 8

 = ןףיא ךּױז רעדירּב ענײמ :טגָאועג רע טָאה* ?טסכװ | ש ומאה :ותימהל ותא לְּכִנְתַו םילֶא בָרָקַי םֶרָטְבּ
 ;ןַאמ רעד טָאה יי: ?ײז ןרעטיפ ּוװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז כ | דעו :אָב הלה תומלחה לַעּב הנה ויחאדלֶא שיא
 ךיא .םורָאוו ,ןענַאד ןופ ןגיוצענקעווַא ןּבָאה לן :טגָאזעג = | הָעָר היח ונְרמָאְ תורפה דַחַאְּב יהכלשנו ּוהָנְרהְ וכל
 = -ףסץ זיא .ןֶתּוד ןייק ןייג רימָאל :ןגָאז ייז יװ טרעהעגּבָאה = והלשו ןֵבּואָר עָמְשיו ויָתֹמִלֲה ויהיחהמ האר והַתְלְכִא
 יא ןענופענ * ײז טָאה רע  ןוא ,רעדירּב ענייז ךָאנ ןעגנאגעג = בכ דלא ל ןכּואר ! םֶהְלֶא רמאמ :שָפָנ ּונָּכַנ אל רֶמאֹּיַו םדימ
 יי א | .ןתוד  רֶּבְרּמַּב רֶׁשֲא הוה רֹוָּבַה-לֶא ותא וכילָשַה םֶרכְפְשִּת
 ובישהל םדימ ותא ליִצַה ןממל וב"וחלשתדלַא די
 לש -תֶא וטישפמ ויָחֶא-לֶא ףֶסֹ אָּבירְׁשֲאַּכ יהב בלא
 דכ והחק !ויָלָע רֶׁשֲא םיִפפה תֶנְתְּכ-תֶא ֹוְּנֶּתְּכתֶא ףֵסֹוי
 ה ֹובְׁשַו !םִיָמ ֹוְּב ןיא קר רֹוּבַהְו הָרְּפַה ותא וכלשיו
 םילאעמשי תהרא הּגהו וארו םֶהיֵניֵע אשי םֶחֶל-לַבֲאָל
 םיִכְלוה טל ירצו תאכְנ .םיִאְׂשִנ סי דעְלנמ הָאָּב
 וכ יִּכ עַצָּב-הַמ ויָחָא-לָא הָדּוהְי רֶמאּיַו !הָמיָרְצִמ דירוהל
 וכ םילאָעמְשיל רמו יכל :ימדתֶא וטיִפְכְּוניִחֶאתֶא גַהְ
 :ייחֶא ועמְשו אוק ּנָָׂשִב ּונְֵאייִּ ובה" 3 ונדיו
 חכ ףסוידתַא ּולעמ וכשְממ םירָחְק םינידמ םיִשְנַא ּורְבַעַ
 ֶסָּכ םיִרְׂשֶעְּב םילאָעְמְשיִל ףפוי"ת ּוָרְּכְמִיַו רובהְךמ
 פכ הָנַהְו רֹוּבַהילֶא ןבואר בש :הָמִיָרְצִמ ףסוידתמ ּואיִבָו
 ל רמאו ויָחָא-לֶא בש :ויִדנְּב-תֶא ערקו רבב .ףסוידיא
 אל ףסוי תֶנְתְּכ-תֶא והכיו ?אָבייִנֲא הא ינֲאְו ּונְניֵא דליה
 גל וחלש !םֶּדַּב תֶתכַה"תֶא וב םיִזָע ריִעָש וטחשיו

 - .רעטָאפ ןייז וצ ןרעקוצמוא םיא ,טנַאה רעייז ןופ ןַײז .יטאָצְמ תא ורמאיו םִֶָאֶא זאיכיו םיפפה תֶנָתְּכ-תֶא 9 9 39 יע
 ענייז וצ ןעמוקענוצ ויא ףסוי יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא< =

 סָאד ,לדמעה ןַײז ןפסֹוי ןָאטענסיוא יז ןּבָאה יװַא ,רעדירּב | | יי
 ןּוא  .ּבּורג רעד ו ןוא ןפרָאועגנײרַא םיא ןּבָאה ןּוא ןעמטעג םיא א ןּבָאה ליז ןוא 4  .םיא ףיוא סָאװ לדמעה עטפיירטשעג
 טא < עק 0 | ..ןעוועג טינ ריא ןיא זיא רעסַאװ ןייק ,קידייל ןעװעג זיא בּורג יד
 טשרע ,ןאטענ קּוק ַא ןּבָאה ןוא ,ןגיוא ערעייו ןּביוהעגפיוא ןּבָאה יז ןוא .טיורב ןסע טצעוענ ךיז ןּבָאה יז ןוא" =

 ןעייג יז סָאװ ןַאדַאל ןּוא םַאולַאּב ןּוא ץריוועג ןגָארט ןעלמעק ערעײז ןוא ,דֶעלִג ןּופ ןָא טמּוק םילַאעמשִי ןַאװַארַאק ַא
 ןעגרה ןלעוו רימ זַא ,ןעמוקסיורַא טעװ סָאװ :רעדירּב ענייז ּוצ טגָאועג הדוהי טָאה** .םִיַרצִמ ןייק ןרעדינּפָארַא
 ןוא ;םילַאעמשי יד ּוצ ןפיוקרַאפ םיא רימָאל ןוא ,טמוק " ?טּולב ןייז ןקעדרַאֿפ ןלעװ רימ ןוא ,רעדּורּב רעודנוא
 - "וצ ןּבָאה רעדירב ענייז ןוא .רע זיא שיילפ רעודנוא ,רעדּורּב רעודנוא םורָאװ ;םיא ףיוא ןייז טינ לָאז טנַאה רעודנוא
 עגפיורַא: ןוא ןגױצעגסױרַא : יז ןּבָאה יװַא ,ןעננַאגעגײּברַאפ ןענייז , םירחוָס יד ,טייל עשינידמ יד יװ ןּוא* .טרעהעג
 | בָאָה יד ןוא ;קיטשרעּבליז קיצנַאװצ רַאפ | םילֵאעמשִי יד ּוצ ןפסֹוי טפוקרַאפ ןּבָאה ייו ןּוא ,בּורג רעד ןּופ ןפסֹוי טכַארּב
 .םִיַרצִמ ןייק ןפסוי טריפעגקעװַא

 ןוא-;ןטױװ; ןופ ןעזרעד | םיא -ןּבָאה טז יװ ןּוא 5 =
 - טנילקעג ךיז ייז ןּבָאה ,ייז ּוצ טנענעג טָאה רע ךָאנ רעדייא
 רענייא טנָאזעג ןּבָאה יז ןוא * .ןטײט וצ םיא ,םיא ןועק
 :תומולחזלעב , רעקיואדרעד טמוק ןָא :ןרעדנַא םּוצ
 - -עיהַא םיא ןּוא ,ןעגרה םיא רימָאל ןוא ,טמּוק ,דנּוצַא ןוא *
 :ןגָאז ןלעװ רימ .ןוא ,רעבירג יד ןּופ רענייא ןיא ןפרַאװ
 עו ל רימ.ןּוא ;ןסעגענפיוא םיא טָאה היח עוייב ַא
 0 ..תומולח ענייז ןופ ןרעװ טעוו סָאװ

 טבוזעג | םיא טָאה הע ךוא ,טרעהרעד ןבּואר טָאה יז
 רימָאל < :טנָאזעג טָאה ןוא ,טנַאה רעייז ןופ ןייו ּוצ ליצמ
 "עג יז ּוצ טָאה ןבואר ןּוא * .ןּבעל סָאד ןעמענ טינ םיא
 םיא טפרָאװ - ;טּולּב ןייק .ןסיגרַאּפ טינ טלָאז ריא :טנָאז <

 טנַאה ַא רעּבָא ,רּבדמ ןיא .סָאװ בּורג רענעי ןיא ןײרַא
 ןצ ליצמ םיא ידפ-םיא ףיוא ןקערטשסיוא טינ ריא טלָאז

 ענייז ןסירעצ הע טָאה ;ּבורג רעד ןיא ָאטינ זיא ףסוי טשרע ,ּבורג רעד ּוצ טרעקענמוא ךיז טָאה ןבּואר ןוא" = =
 הוט 4 ו ,ךיא ןוא , ָאטינ זיא א לי רעד :טגָאועג טָאה ןוא ,רעדירב ענייו ּוצ טרעקעגמוא ךיז | טָאה רע ןּוא *י .רעדיילק
 יי י ר | | | | ?ןיהַא ךימ ךיא

 םעד ןיא לדמעה סָאד טקנוטעננײַא ןּבָאה ןוא קָאּבניצ ַא ןטכָאשעג ןבָאה ןּוא ,לדמעה ספסל ןעמונעג ןּבָאה ייז ןוא * =
 טוָאלעג ןּוא ,רעטָאפ .רעיז וצ ןעגנערב טוָאלעג ןוא ,לדמעה עטפיירטשעג סָאד טקישעוקעװַא ןּבָאה יז ןוא = .טּולַּב
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 ביוא טשרָאקַא ןעקרעד ;ןענופעג רימ ןּבָאה סָאד :ןגָאז

 סע רע טָאה <  .טינ רעדָא לדמעה סנוז ןייד ויא סָאד

 ַא ;לדמעה סנוז ןיימ :טגָאועג טָאה רע ןוא ,טנעקרעד

 טקּוצרַאפ ןקּוצרַאּפ ,ןסעגעגפיוא םיא טָאה היח עוייב

 -ילק ענייז ןסירעצ טָאה בקעי ןּוא**  .ףסל זיא ןרָאװעג

 טָאה רע ןּוא ,ןדנעל ענייז ףיוא קַאז ןָאטעגנָא ןּוא ,רעד

 ןיז ענייז עלַא ןוא * .געט ליפ ןוז ןייז ףיוא טרעיורטעג

 וצ םיא ןענַאטשענפיוא ןעניו רעטכעט ענייז עלַא ןּוא

 ןוא ;ןטסײרט טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןטסיירט |

 = ןרעדינ ךיא לעװ לבָא ןַא ,רָאװרַאפ :טנָאועג טָאה רע

 .טנײװַאּב םיא טָאה רעטָאפ ןייז ןוא .רבק ןיא ןוז ןיימ ּוצ

 םִיַרצִמ ןיא טפיוקרַאפ םיא ןּבָאה םיִנָידִמ יד ןוא* =

 -רעביוא םעד ,ןהערַּפ ןופ רענידפיוה ַא ,ןרָפיטֹוּפ ּוצ

 ..רעטכעוומפל

 הדוהי טָאה ,טייצ רענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןואי "חל
 טָאה רע ןוא ,רעדירב ענייז ןופ טרעדינעגּפָארַא

 זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םָלּודַע ןּופ ןַאמ ַא וצ טרעקעגנייַא
 רעטכָאט יד ןעזעג ןטרָאד טָאה הדּוהי ןּוא* .הָריח ןעװעג

 ןּוא ,ַעּוש-ןעװעג ויא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,יִנֲעַנּכ ַא ןַאמ ַא ןּופ

 יז ןּוא* .ריא ּוצ ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןעמונעג יז טָאה רע
 רע ןּוא ;ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קידעגָארט זיא
 "עגָארט רעדיוו זיא יז ןּוא * .רֶע ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה

 ןפּורעג טָאה יז ןוא ;ןּוז א ןרָאּבעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג קיד |

 ןוא ;ןיז ַא ןרָאּבעג רעדיװ טָאה יז ןּוא * .ןְנֹוא ןעמָאנ ןייז

 ןיא ןעװעג ויא רע ןּוא .הָלֵש ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז

 | .ןרָאּבעג םיא טָאה יז זַא ,ביזפ

 ,רוָכּב ןייז רַע רַאפ םייוו ַא ןעמונענ טָאה הדוהי ןּוא *
 .רֶמָּת ןעװעג זיא ןעמָאנ ריִא סָאװ

 15 ,חל-83 ,ול

 = מאו ּהָריִּכיו :אלדמא אה ָּךְנִּב תֶנְתכַה אנ--רֶּכַה +
 ערקו :ףסוי ףרט ףֹרָט והתלבַא הָעְר הָיד יִנְּב תֶגְתַּכ דל

 םמו ּב-לַע לָּפַאְִיִו וינתמב קש םשו ויתלמ ג בקע
 םקנְתהל ן ל ןֶאְמַו ומחנל ויָתֹנּב-לָכו יִנְב-לָכ ומקיו ;םיִּבַר הל

 | ובא ותא דבי הָלָאְׁש לֶבָא יִנְב-לֶא רֶרָאייִ רֶמאֹּיַו
 הפרפ סיִרָס ַפיִטופִל םִירְצמ-לֶא ותא ּורְכָמ םיִנָדְּמִהְו ל

 : :םיִחָּבַּמַה רש
 חל
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 ִנעְּכ ׁשיִא-תַּב הָרּוהְי םש"ארי :הָריַח מש מלר ב
 אאָרְקִיוןֵּב דלתו רהתו :הילא אבו החְקו עוָׁש מְׁשּו ג
 = עא ומָשדתֶא ארו ןּכ דלתו דע רה :רֶע ומשדתֶא ד
 ביִזְכִב הָיָה הלש ומש"תא ארק ןּכ רֶלַתַו רוע ףַסַתַו ה

 המ וָרֹוכְּב רַעְל הָׁשֶא הָדּוהְי הקו :ותא הָּתְדְלְּב ו
 והתמו הָוהְ ִניְֵּב עֶר הָדּוהְי רֹוָכָּב רע יה :רמת ו
 זכו ךיִהָא תָשאדלָא אּכ ןנואל } הָדּודְי רָמאו :הָוהְי ח
 ריי ול אל יִּכ ןָנֹא עַד יקָאָל עַרָז םֶקָהְו הָתֹא ט

 יִתְלְבְל הָצְרַא תש ַחָא תַשא"לֶא אביא היו ערזה
 -םַנ תמו השָע רֶׁשֲא הָוהְ יניעְּב ערי ּוויחֶאְל ערוהתנ י
 דתריב הָנְמִלַא יבש ֹותְּלַּכ רָמְתְל הדו רֶמאַֹּו :ותא אי

 תווהדסנ .תומיפ רַמָא יִּכ יִנְב הלש לדעזרמ ְךיִבֶא
 תֶמָּתַוםיִמִהּּבְריו :ָהיֶבָא תי בשקו רֶמִּ דלתא =

 ונאצ יזילע לע הדוהי םֶחְנִ הָדּורְי-תֶׁשֲא עושדתב
 רמאל מתל דעו :הָתְנְמִת ימלדעַה והער הָריִחְו אוה +
 ּהָתטְמלא יִדְַב רַמְַּו :ונאצ גל הָתְָמִת הָלֹע דימָה הנה די

 רֶׁשֲא םִיַניֵע חַתַפְּב בש לעת היִעְצַּב םַכּתַו הֶלָעְמ
 נתנאל אול הלש לְֶנייֵּמ הָתָאָר יִּכ הָתָנְמִּת ףרָהילע

 .רֶתּפִכ יִּכ הול הְֵׁשִחַיַו הָדֹוהְי ָהֵאְרי :הָשֶאְל ול =

 טָאג ןוא ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעוועג זיא ,רוָכּב סהדוהי ,רַע ןואי

 לעטש ןּוא ,יז רענעװשַאּב ןוא ,ּבײװ סרעדורב ןייד ּוצ םּוק :ןענָנוא ּוצ טנָאזעג הדּוהי טָאה* .טײטעג םיא טָאה

 רע וא ,זיא ,םיא וצ ןרעהעג טינ טעװ ןעמָאז רעד זַא טסוווענ טָאה ןָנֹוא יװ יוזַא ןוא* .רעדורב ןייד ךָאנ ןעמָאז ַא ףיוא

 .רעדּורּב יי וצ ןעמָאז ַא ןּבעג ּוצ טינ ידּכ ,דרע רעד ּוצ טכַארּבעגסױא רע טָאה ,ּבײװ סרעדורב ןייז וצ ןעמּוקעג זיא

 .טײטעג ךיוא םיא טָאה רע ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיא +

 ;ןסקַאװפיוא טעוו הָלָש ןוז ןיימ זיּב ,זיוה סרעטָאפ ןייד ןיא הנמלַא ןַא ץיז :ןרֶמָּת רּוש ןייו ּוצ טנָאזעג הדוהי טָאה יי

 ויא ןּוא ,ןעגנַאגעגקעװַא רֶמֶּת זיא .רעדירב ענייז יװ יװַא ןּברַאטש ךיוא רע טעװ רעמָאט :טרעלקעג טָאה רע םורָאװ

 .ויוה סרעטָאפ ריא ןיא ןסעזעג
 ךיז טָאה הדוהי זַא ןּוא .ןּברָאטשעג זיא ,ןהדּוהי ןופ ּבײװ יד ,רעטכָאט סַצעּוש ןּוא ,געט יד טרעמעג ךיז ןּבָאה 5

 ןּופ הריח טניירפ רעטּוג ןייז ןּוא רע ,הָנמִּת ןייק ףָאש ענייז ןוופ רערעש יד ּוצ ןעגנַאעגפױרַא רע זיא ,טסיירטעג טַאהעג

 .םֶלּודַצ

 טָאה + .ףָאש ענייו ןרעש ּוצ ,הָנֹמִּת ןייק ףיורָא טייג רעווש ןייד ,עז :ןנָאו ןצ ױװַא ,ןרָמָּת ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא 3

 טָאה יז ןוא ,טלקיוועגנייא ךיז ןוא ,רעיילש ַא טימ טקעדרַאפ ךיז טָאה ןּוא ,ךיז ןופ רעדײלק-הנמלַא עריא ןאטענסיוא יז

 ןּוא ,ןסקַאװענפיוא זיא לש זַא ןעועג טָאה יז םורָאװ ;הָנֹמִּת ןייק געוו ןפיוא סָאװ ,םִיַניֵע ןּופ גנַאגניײַא םייּב טצעזעג ךיז

 .בײװ א רַאפ םיא ּוצ ןרָאװעג ןּבעגעג טינ זיא יז

 ריא טקעדרַאפ טָאה ז לײװ ,הנוז א .רַאפ טנכערעג ל טָאה רע ןוא ,ןעזעג יז טָאה הדּוהי ןוא י*
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 וט דלא אוָבָא אָנ הָבָה לָמִא .דרל-לֶא הלא טו :הְיְנְפ
 אֹובָת יִּכ .ילדתתדהמ .לְמאֹּתַו אוה ותְלַכ יִכ עדי אֵל יב

 י רָמאֹתַ ןאָצהױִמ םיִזעייִדְג חלשַא יִֹנָא רָמא לא |
 חי רֶׁשֲא ןֹוברעֶה הָמ רמאיו חלש דע ןוְבְרַע ןתתיסא
 תי ֶדָיְּב רשא ךשמו ליִתְפו ךְמָתֹה רמאתו ךֶקְְּתֶא

 שי זָפיִעְצ רֵמְּתַו דלתו םֶקָּתַו :1ל רהתו הלא אבו הל |
 ידנתַא הדּוהְי חלש :הָתּנְמִלַא יִדְנּב שפלתו הילעמ |
 . זרשאה ךימ ןיבְרְעָה תַחָקִל יִמְלְדִַה והער דַיְּב םיִזַעָה |

 אכ חשדקה היא רמאל ה הממ ישָנָאדתֶא לאשינ :הֶאְצִמ אלו
 :השדק הוב הויל ורמאיו ךרדה"לע םִיָניֵעְב אוה
 בכ ןבקמַה ישא םְו ָהיֶתאצְמ אל רֶמאֹּי הדוהידלא בש
 וכ הל דקת הָדּוהְי רֶמאַֹּו :הָׁשַדְק הָוְב התיה"אל ּולְמָא
 הָתאְֶמ אלו הָּמִאְו הֶּזִה יִדּנִה יתחלש הגה זובל הָיְִנ ןפ
 - דכ ָמָּת הת טמאל הָדּודיל דו םישדָח שלט שמכ | יהיו
 הּואיִצְוִה הָדּוהְי רָמאָו נול הרה הגה ם ףֶלַּכ
 ;ףֶרָּׂשִתְו
 יִמָל אָנירְּכַה רֶמאֹּהַו הָרָה יָא ול הָלָא-רֶׁשֲא שאל
 ₪ למאה הָדּוהְי רפיו :הָלאָה הטמהו טיליִתְּפַהְו תֶֹמָתֹהָה
 ףסוזאלו ִנְב הָלַׁשְל ָהֶּתַתְניאְל ןְכילעיֵּ יִצְִמ הָקָהְצ
 כ הָנְמִבְּב םיִמֹואְת הנהו התדל תַעּב יה :+הָתְעַרְל דע
 חכ וייל רשקתו תרלימה חקתו דידיה הָּתְרַלְב עה
 טכ אאָצָי הנה - בישָמָפ ויהיו :הנשאר אי הו רמאל טָׁש
 ;ץֶרָּפ ומַש ארק ץרפ די לע ָּתְצַרְּפ-הַמ רֶמאֹּתַו ויחא
 ל ס ּ:חַרְו מש ארק ן ינשה ודיילע רשא ויִחָא אצי רחאו

 טל
 פח ףש הֹעְרַּפ םיִרְס רֹפיִטּפ ּוהָנְיַו הָמִיָרְצִמ דרוה ףסויו
 והָדרוה רֶׁשֲא םילאעמשיה + למ יִרְצִמ שיא םיִחָּכַּטַה

 ג תיִבְּב יהָיִו .חילצמ שיא והיו ףסוידתא הָוהְי יהיו ;הָמָׁש

 .תונז ןּופ קידעגָארט ךיוא יז זיא טָא ןּוא ,ןעוועג הנַומ טָאה

 .ןרעװ טנערּב

 .םיא ןּופ ןרָאװעג קידעגָארט זיא

 הכ רמאל ןציִמְח-לָא הָחָלְׁש איהו תאָצּומ אוָה

 - | בשיו ,תישארב

 | .טָאה ןוא ,געוו םייב ריא ּוצ טרעקרַאפ רע טָאה ** .םינפ
 ;ריד ּוצ ןעמוק ךימָאל ,ךיד טעּב .ךיא ,םּוק :טנָאזענ
 יו טָאה .רּונש ןייז זיא יז זַא טסּוװעג טינ טָאה רע םורָאװ
 וצ ןעמוק טסעװ ּוד זַא ,ןּבעג רימ ּוטסעװ סָאװ :טגָאועג
 לקעּבנגיצ ַא ןקיש לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה יי  ?רימ |

 ַא ןבעג רימ טסעװ ןדייס :טגָאזעג יז טָאה .ףָאש יד ןופ
 ַא רַאפ סָאװ :טנָאועג רע טָאה * .טסקיש ּוד ויּב ןוּכשמ
 ,גנירלגיז ןייד :טגָאזעג יז טָאה ;?ןְּבעֶג ריד ךיא לָאז ןוּכשמ
 טָאה .טנַאה ןייד ןיא סָאװ ןקעטש ןייד ןוא ,רּונש ןייד ןּוא
 יז ןּוא ,ןעמוקעג ריא ּוצ זיא רע ןוא ,ןּבעגעג ריא סע רע

 דעגפיוא ויא יז ןואי*
 ןָאטעגסױא טָאה יז ןוא ,ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןוא ןענַאטש
 -הנמלַא עריא ןָאטעגנָא טָאה ןּוא ,רעיילש ריא ךיז ןּופ
 | .רעדיילק

 ךרוד לקעבנגיצ סָאד טקישעג טָאה הדּוהי ןּוא יי
 -וצפָא ידּפ ,םֶלּודַע ןּופ טניירפ ןטוג ןייז ןּופ טנַאה רעד
 טָאה רע רעּבָא ;טנַאה סיורפ רעד ןּופ ןוכשמ םעד ןעמענ
 ריא ןופ ןשטנעמ יד טגערפעג רע טָאה *  .ןענופעג טינ יז
 ןיא ןעװעג ויא סָאװ הנוז יד זיא ּוװ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,טרָא
 ןייק ןעוועג טינ זיא אד :טגָאזעג ייז ןּבָאה ?געוו םייּב םִיַניֵע
 טָאה ןוא ,ןהדּוהי ּוצ טרעקענמּוא ךיו רע טָאה ** ,הנֹוז

 .ןשטנעמ יד ךיוא ןוא .ןענופעג טינ יז ּבָאה ךיא :טגָאזעג
 .הנוז ןייק ןעוועג טינ זיא אד :טגָאזעג ןּבָאה טרָא םעד ןופ
 ידּפ ,ךיז רַאפ ןטלַאה סע יז לָאז :טגָאזעג הדּוהי טָאה *
 טקישעג ךָאד ּבָאה ךיא ;טָאּפש ּוצ ןרעװ טינ ןלָאז רימ
 .ןענופעג טינ יז טסָאה ּוד ןּוא ,עלעקיצ עקיזָאדסָאד

 זיא ,םישדח יירד םּורַא ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא +
 רֶמָּת רּוׁש ןייד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהדּוהי ןרָאװעג טנָאזעגנָא
 זרַאּפ יז ל ןוא ,סױרַא יז טריפ :טגָאזעג הדוהי טָאה

 "עג עקיזָאדיד סָאװ ןַאמ םעד ןופ :רעווש ריא ּוצ אז טקישעג יז טָאה יװַא ,ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןיא יז יװ <
 יד ןּוא ,גנירלגיז רעקיזָאדרעד זיא סעמעוו טשרָאקַא ןעקרעד :טגָאזעג טָאה יז ןוא .קידעגָארט ךיא ןיּב ,םיא ּוצ ןרעה
 לײװ רַאפרעד ,רימ ןופ רעטכערעג ןיא יז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טנעקרעד הדּוהי טָאה** ?ןקעטש רעד ןּוא ,ןרּונש
 | .ריא טימ טרעקרַאּפ טינ רעדיװ רעמ טָאה רע רעּבָא .ןהֶלָש ןּוז ןיימ וצ ןּבעגעג טינ יז ּבָאה ךיא

 ,ןעװעג ויא סע ןוא * .ּבײל ריא ןיא זיא גניליווצ ַא טשרע ,ןרעּבעג ריא ןּופ טייצ רעד ןיא ןעװעג זיא סע ןוא"
 טנַאה ןייז ןָא ןדנוּבעגנָא טָאה ןּוא ןעמּונעג טָאה ןיבייה יד ןוא ,טּנַאה ןייז טקעטשעגסױרַא רענייא טָאה ,ןרָאּבעג טָאה יו א
 ןייז קירוצ טיצ רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא** .טשרעּוצ ןעמוקענסױרַא ויא רעקיוָאדרעד :ןגָאז וצ יױזַא ,םידָאפ ןטיור ַא
 = עמ ןּוא ?ישינעסייר ַאזַא טימ ןסירעג ךיז וטסָאה סָאװ :טגָאזעג יז טָאה ;ןעמּוקעגסױרַא זיא רעדּורב ןייו טשרע ,טנַאה
 רעד ןעוועג ויא טנַאה ןייז ףיוא סָאװ ,רעדּורּב ןייז ןעמוקעגסױרַא זיא ךָאנרעד ןּוא* .ץֶרָּפ ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה
 | | .בחַרֶז ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה עמ ןּוא ;םידָאפ רעטיור

 -כעװּבַײלרעּבױא רעד ,ןהערַּפ ןופ רענידפיוה ַא ,רפיטופ ןוא םִיַרצִמ ןייק ןרָאווענ טרעדינענֿפָארַא ויא ףסֹוי ןּוא * מל |
 יּפָארַא ןיהַא םיא ןּבָאה סָאװ םילֶאעמשי יד ןופ טנַאה רעד ןּופ טפיוקעגּפָא םיא טָאה ,ןַאמ רעשירצמ ַא ,רעט

 | ןופ וה ןיא ןעװעג זיא רע ןּוא ;שטנעמ רעטקילגַאּב ַא ןעװעג זיא רע ןּוא ,ןפסֹי טימ ןעווענ זיא טָאג ןוא* .טרעדינעג |
 .טייקשיור , ,גנָאגפיואנוזב = .ץֶרָּפ 0



 20-3 ,טל | בשיו ,תישארּב | 6

 -רָׁשֲא לכו מא הָוהְי יִּכ ונדֶא אֵרָיַו :יִרְעִּמַה ונדא ג
 זָניֵעְּב ןה ףסוי אמו :ֹדָיּב חילצמ הָוהְי הָׂשֹע אּוָה ד

 :ודיִּב ןֵתְנ ולדשדלָכְו ֹותיֵּבילֲע ! והרקפה ותא תֶרָשָי

 טָאג וא ,ןעועג טָאה רַאּה ןייז ןוא*  .ירצִמ םעד רַאה ןייז

 ןיא טָאג טקילנַאּב ,טּוט רע סָאװ ץלַא ןּוא ,םיא טימ זיא

 ןוא ,ןגיוא ענייו ןיא ןח ןענופעג ףסֹוי טָאה * ;טנַאה ןייז

 טצעועגפיוא םיא טָאה רע ןּוא .טנידַאּב םיא טָאה רע

 רע טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ויוה ןייז רעּביא

 ןּופ ,ןעװעג זיא סע ןוא* .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעגרעּביא

 רעּביא ןּוא ,זיוה ןייז רעּביא טצעועגפיוא םיא טָאה רע טניז

 םעד טשטנעּבעג טָאג טָאה ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא

 זיא טָאג ןופ הכרב ַא ןּוא ,ןועוו ספסל ןּופ ויוה סירצמ |

 ןיא ןוא ויוה ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ףיוא ןעוועג

 טָאה רע סָאװ ץלַא ןוָאלעגרעּביא רע טָאהי .דלעפ

 -עג טינ םיא ןּבעל טָאה רע ןּוא ,טנַאה ספסיי ןיא טַאהעג

 טָאה רע סָאװ טיורּב םעד ץּוחַא ,ךַאז ןייק ןּופ טסּוװ

 ןּוא ,טלַאטשעג ןפיוא יש ןעװעג זיא ףסֹוי ןּוא :ןסענעג

 .םינפ ןפיוא ןייש

 טָאה ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּואי

 ןוא ,ןפסֹוי ףיוא ןגיוא עריא ןּביוהעגפיוא בײװ סרַאה ןייו

 ,טלָאװעג טינ רע טָאה * .רימ טימ גיל :טנָאזעג טָאה יז

 רַאה ןיימ ,עז :ּבײװ סרַאה ןייז ּוצ טגָאועג טָאה רע ןּוא

 סָאװ ץלַא ןּוא ,ךיז טוט זיוה ןיא סָאװ רימ בעל טינ סײװ

 = רע" .טנַאה ןיימ ןיא ןבענענרעביא רע טָאה ,טָאה רֶע

 רע ןּוא ,רימ ןּופ רעסערנ טינ זיוה ןקיוָאדמעד ןיא זיא

 לײװ ,ךיד זיולב רָאנ ,ךַאז ןייק רימ ןּופ ןטימרַאפ טינ טָאה

 עקיוָאדסָאד ןָאט ךיא ןעק יװ טניה .ּבײװ ןייז טסיב ּוד

 . ןטָאג ּוצ ןקידניז ןּוא ,זײּב עסיורג
 = ןפסוי ּוצ טדערעג טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא סע ןוא% =

 : הצוחה ו
 .דָבָעַה ילא אב רמאל הּלֶאָה םיִרְבִַּּכ .וילא ֵּבַרְּתַו ז

 ילוק יז ִמיִרֲהְּכ יִהָיַו יב קח ינָפ ָתאֵבַהירְׁשֲא יִרְבִעָה יי
 עמשכ יהיו :הָצּורַה סנו יִלְצִא ודְנַּב בו אָרְקִאְו +

 דרק ולדשו רשא-לּכ לַעְו ֹותיֵבְּב ותא דיִלָּפִה זָאמ והיו ח

 הרָוהְי תַּכְרִּב יהו ףֵמֹו לֵלְנִּב יִרְצִּמַה תבא הָוהְי

 יב ול-רֶׁשֲא-לָּכ בו :הרשבו ִיַּבַּב ולדשי רֶׁשֲא-לֶכְּב ו
 ;אּוה-רׁשֲא םֶהֶּלַה-מַא יִּכ הָמואְמ והא עַדָי-אָלְו ףסי

 רַחַא יהוו :הֶאְרִמ הפו ראָתדהְפ ףסוי יהיו לכוא ישש
 ףקויילָא ָהיֶניֵע "תֶא ְנרֲא-ֶׁשֶא אָשּתַו הָלַאָה םיִרָבְּדַ

 ןה וינדא תֶׁשֲא-לֶא רמאיו ןַאָמִיַו :יּמִע הָבְכִׁש רֶמאֵּתַו ח
 גידו ןֵָנ ול"שירשא לָכְותִָבַּבדַמ יִּתִא עדידאל יִנדַא

 הָמּואְמ יִנָמִמ ְךשֶאָלְו ממ הזה תיֵּבַּב לול נא <
 הלנה הָעְרֶה הָשַעֶא ְךיִאְּוְׁשִאיִּתַא רֶׁשֲאַּב ּךְתֹואיםאיִּכ

 סי | םַ ףסֹוי-לָא הָרְבַדְּכ יהיו :םיקלאל יִתאָטָחְו תאוה >
 םֹיַהְּכ יהיו :הָּמִע תויהל הָלְצֶא בֵּכְׁשִל היָלֵא עַמָׁש-אַלְו אי

 יִשְנַאְמ שיא ןיִאְו וָּתְכאַלְמ תושפל הָתְיַּבַה אביו הֶּזַה
 ימע הָבְכׁש רמאל ודְגְבְּב ּוהׂשִּמִתִּתַו :תִיָבַּכ םָׁש תיבה גי

 : הָתֹואְרְּכ ידיו :הָצּודַה אציו סנו הדב לדג עו לע
 ה

 הָתיֵביִׁשְנַאְל אֹרְקִּתַו :הָציִחַה םעו ּהָדיְּב ודב םוָייִּכ ד
 | קָחְל יָרְבִע שיא ּונָל איבה יאָר רמאל םֶהְל רֶמאֵתַ

 ועָמְשְכ יקיו :לודג לוקב אָרְֶאְו ימע בפשל ילַא אָּב וב יט
 איו עו יִלְצֶא ֹודְנַּב בזו אָרְקֶאְו ילוק יתמירההיכ

 נוחי

 : ;ותיֵב-לֶא וינדא אֹוְּבידֲע הָלָצֶא ֹודְנַּב דג

 םיִרָבּדַּכ רמאל ללא הָרְּבִּד רֶׁשֲא ותשא יִרָבּדתֶא וינדא

 ותא ףסוי ינדא חקיו :יפא רח ףהבע יִל הֶשָע הָלאה :

 .וצ ,ריא וצ טרעהעגּוצ טינ טָאה רע ןוא ,גָאט רַאפ גָאט

 ןייק ןוא ,טעּברַא ןייז ןָאט וצ ויוה ןיא ןעמּוקעננײרַא זיא רע ןעוו גָאט ןייא ,זיא * ,ריא טימ ןייז וצ ,ריא טימ ןניל

 ויל :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דיילק ןייז רַאפ טּפַאכעגנָא םיא יז טָאה * ,ויוה ןיא ןעװעג טיג ןטרָאד ויא טיילויוה יד ןיפ שטנעמ

 ,ןעוועג זיא סע ןּוא *  .ןסיורד סױרַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא דיילק ןייז ןזָאלעגרעּביא רע טָאה :רימ טימ

 ןפורעג יז טָאה ױזַא * ,ןסיורד ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא דיילק ןייז ןוָאלענרעביא טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה יז יו

 -עג ןכַאמ ּוצ ,ירבָע ַא ןַאמ ַא טכַארּבעג ודנוא טָאה עמ ,טעז :ןגָאז וצ ױזַא ,טגָאזעג יז וצ טָאה ןּוא ,טיילויוה עריא ּוצ

 טָאה רע יװ ,ויא * .לוָק ןכיוה ַא ףיוא ןפורעג ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ טימ ןגיל ּוצ רימ ּוצ ןעמּוקענ ויא רע ;זדנּוא ןופ טעפש

 ויא ןוא ,רימ ייב דיילק ןייז ןואלעגרעביא רע טָאה יווָא ,ןפורעג בָאה ןּוא לוק ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא וַא ,טרעהעג

 יי | = .ןסיורד סױרַא ןוא ןפָאלטנָא

 םיא ּוצ טדערעג טָאה יז ןּוא** .םײהַא ןעמוקעג זיא רַאה ןייז זיּב ,ךיו יב ב דיילק ןייז טגײלעגקעװַא טָאה יז ןּוא =

 רימ ּוצ ןעמוקעג זיא ,טכַארּבעג ודנוא טסָאה ּוד סָאװ ירבע רעד טכענק רעד :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד יו ױזַא

 = רע טָאה יױזַא ,ןפורעג ּבָאה ןוא לוק ןיימ ןּביוהעגפיוא ּבָאה ךיא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא** .רימ ןּופ טעפשענ ןכַאמו וצ

 .ןסיורד ןּפָאלטנַא זיא ןוא ,רימ יב דיילק ןייז ןוָאלענרעביא

 = ּוצ יוזַא ,טדערעג םיא ּוצ טָאה יז סָאװ ,ּבײװ ןייו ןופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה רַאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא 6 ==

 ,ןעמּונעג םיא טָאה רַאה ספסיי ןּוא** .טמירגעג ןרָאצ ןײז טָאה ,טכענק ןייד רימ ּוצ ןָאטעג טָאה ןכַאז עכלעזַא :ןגָאז
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 םיִרּוסֲאיִדלְּמַה יִרְוסַאדרָשֶא םולְמ רהפה תיל והנתיז
 אכ .וָלֵא טו ףֶסֹוי-תֶא הָוהְו יהיו : רַהְּפַה תיִבְּב םֶׁש"יִהְיַו
 בכ "תיב רש ןֵּתִיַו : רַהְּפַה-תיִּב .רש ניצב ונח ןתוו דֶסֶח
 - רקָסַה תיֵבְּב שא םֶריסָאָהלְּכ תֶא ףסויזדוּפ הפה
 וכ "תיֵּב רש ו ןיִא :השע הָיְד אוה םֶׁש םישע רֶׁשֲא-לְּכ תא
 ותא הָוהְי רשאב ויויב הָמֹואְמ--לָּכ--תֶא הָאר רקפה
 פ | .:חילצמ הָוהְי השע אּוה-רֶׁשֲאַו

 'בש ִיַרצִמ-דִלְמ הקשמ יִאְטֶח הָּלִאָה םיִרְבְּדַה רחא יהיו
 ביִנָׁש לע הערפ ףצקינ !םִיַרְצִמ למל םהיִנְדֶאְל הָפֹאָהְו
 ג םֶתא ןֵּתַַו :םיִפֹואָה רש לע םיִלָׁשַּמַה רש לע וייל
 רשא םֹולְמ רַהְּפַה תיב-לֶא םיחָּבַּטִה רש תֵּב רַמְׁשִמְּ
 ד םַּתִא ףסֹוי-תֶא םיִחְּבַּטַה רש דקפיו : םָׁש רּוסָא ףסו -

 ה םֶהיֵנָׁש םֹולֲח ומלחיו :רֶמָׁשִמְּב םיִמָיּוְהִיַו םָתֹא תֶרֶׁשִו
 הֵקְׁשַּמַה ֹוָמלֲח ןוְרְתַפַפ שיא דָחֶא הלילב ומלֲח שיא
 .{ייהְּפַה תיֵבְּב םיִרּוסֲא רֶׁשֲא םִיַרְצִמ ךלמל רֶׁשֲא הָמאָהְ
 ו :םיִּפֵעְו םנִהְו םֶתא ארו רֶקְּבִּב ףסו םֶהיֵלֲא אבו
 ז וינֹדֲא תיפ רַמְׁשִמְּב וָתִא רֶׁשֲא הערפ יִפיִרְס"תֶא לאש
 ח זבולח ויִלֶא ּורמאיו + םוזה םיִעְר םֶכיֵנְּפ עודמ רמאל
 םיהלאל אולה ףסוי םהלֶא רֶמאַֹג ותא ץֶא רֶתּפּ ונָמְלח
 -צ לֲה--עֶא םיִקְׁשַּמַה-רׂש רפסְה 3 :יִל אָניורְּפַמ םיִנְרְתפ
 הָׁשֹלָׁש ןְפנבּו :יִנָפְל ןְפֶניּנהְו ימולחב ול מא ףסויל
 .ָהיֶמֹלְּכְׁשַא וליִׁשְבִה הָצִנ התלַע תַחַרֹפְכ אוָהְו םגירש
 אי טֵזוְׂשֶאְו םיִּבְנֲעַה-תֶא חָּקִאְו יִדְיְּב דָעְרַּפ סֹוָכְו :םיִבָנַ
 .?הֶעְרּפ כל םֹוּכַה-תֶא ןֶּתֶאְו הֹעְרַּפ םוָעילֶא םָתֹא
 בי יִמָי תֶׁשֶלְׁש םיִנׂשַה ֹהָׁשלְׁשוָנֹרְתִּפ הֶז ףסוי ול מא
 = + ךְביִׁשֲהְו ףֶׁשאֹר"תא העְרפ אָׂשִי םיִמָי תֶשֶלָׁשורִעְּ :םה

 יק ידיסא יכ ,₪

 0 -- ..בשיו ,תישארב

 . יןָאטעגפיוא רע טָאה ,ןָאטעג ןטרָאד

- 

 ןוא שרַאּפשעגנױײַא ;:ןענייז ענעגנַאפעג סכלמ םעד ּוװ טרָא |
 - .שינעקנעֿפעג ןיא ןעוועג ןטרָאד זיא רע

 טניינעג טָאה רע ןוא-,ןפסֹוי טימ ןעווענ זיא טָאג ןוא* =
 םעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןּבעגעג םיא ןוא ,דָאנעג םיא ּוצ
 | שינעקנעפענ ןופ רַאה רעד ךוא - ..שינעקנעפעג ןופ רַאה
 עג עלַא ךפסי ןופ טנַאה רעד ףיוא ןבעגענרעּביא טָאה
 טָאה עמ סָאװ ,ץלָא ןוא ;שינעקנעפענ ןיא סָאװ ענעגנַאפ

 ןּופ רַאה רעדי :

 רעטנוא ראו םוש זיק טקיקעגכָאג טינ טָאה שינעקנעפעג
 רע סָאװ וא ,םיא טימ ןעװעג זיא טָאג לטו ,טנַאה ןייז

 .טקילנַאּב .טָאג טָאה ,,ןָאטעג טָאה

 טָאה ,ןשינעעשענ עקיוָאדיד רָאנ ןערעג יא סע אי | |

 ,םירצמ ןופ .ךלמ םעד ךופ רעטסיימקנַארט רעד |

 ,רָאה רעייז ןגעקא .טקידנורָאפ רז ,רעקעּב רעד ןוא

 ףיוא טנרעצעג טָאה הֵעְרַּפ אי | .םיַרצִמ ןּופ ךלמ םעד =

 רעטסַײמקנַארטרעּבױא םעד ףיוא ,רענידפיוה יווצ ענייז |

 .רעקעּברעּבױא םעד .ףיוא ןוא =

 - סרעטכעװּבַײלרעּבױא םעד ןופ ךָאװ רעד ןיא טצעזעג =
 ןטרָאד:ײא סי סָאװ טרָא םעד ןיא ,שינעקנעפעג ןיא ,ויוה |

 .טרַאֿפשעגנייַא ןעוועג

 ;טנידַאּב יז טָאה רע ןּוא ,יײז ןּבעל ןפסֹוי טלעטשעג טָאה =

 נירַא;ײז.טָאה רע ןוא+ =

 רעטכעוובטלרעביוא רעד ןוא +

 .ךַאװ ןיא טייצ ַא ןעוועג ןענייז יי ןוא

 --םולח ןייז ןופ ןורתיפ םעד טיול ןכעלטיא ,םולח ןייו ןכעלטיא , טכַאנ ןייא ןיא םולח א טמולחעג ןדייּב ךיז טָאה ?

 .שינעקנעפעג ןיא טרַאּפשעגנייַא ןעװעג ןענייז סָאװ ,םִיַרצִמ.ןּופ ךלמ םעד ןּופ רעקעּב םעד ןּוא רעטסײמקנַארט םעד

 יד טגערפעג רע .טָאהְי ..טָארטעצ ןענַיז - טשרע ,טקוקעגנָא ₪1 טָאה ןוא , ירפ רעד ןיא 0 וצ ןעמוקעג יא ףסוי ןוא*

 רעמינפ :ערעייא ךעע סָאװרַאפ או וצ יו ,ויוה סרָאה ןײו ןופ ךַאװ רעד ןיא םיא טימ סָאװ ןהערפ ןופ רענידפיוה

 .ןייז רתופ םיא לָאז רעו ָאטינ ג ןוא ,םולח ַא א טמולחעג ךיז טָאה ודנוא :טנָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה* !?טרעגרערַאפ טניה

 -- .-ךייֵא טעב ךיא ,רימ טלייצרער ; ;טָאג ןּופ ךָאד ןענייז םינורתיפ :טגָאזעג ₪ וצ ףסל טָאה
 ,ךיז טמולח ר רימ| .ןטגָאועג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןפסֹ ּוצ םולח ןייז טלייצרעד רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד טָאה*

 | ,ץבעילב ןייז ןעננַאגעגפױא זיא ,טילב רע יו ךוא ;ןגייווצ יירד קָאטשנײװ ןפיוא ןּוא ** ,קָאטשנײװ ַא זיא רימ רַאּפ טשרע

 ניי יד ןעמונעג ךיא ּבָאה ;טנָאה ןשמ ןיא ןעוועג זיא רעכעב סהערַּפ ןוא<* .ןביורטנייוו טקיטייצענ ךעלגנעה ענייז ןּבָאה
 .טנַאה טהערפ ןיא העכִצּב םעד טגנַאלרעד ןוא ,רעכעב טהערַּפ ןיא טשטעווקעגסיוא ייז ּבָאה ןוא ,ןביורט

 :ןופרעד - ןורתיפ - רעד זיא סָאד :טגָאועג םיא ּוצ ףסוי טָאה

 קיד ןעמענפיוא הערפ טעװ םּורָא געט- רד. יא"

 געט ירד [ ןעעה סָאה ,ןגיװצ- לרד יד

 ןוא ,דנאטש ,ןייד .ףיוא .ןרעקמוא ךיד טעו א .,ּפָאק
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 רֶׁשֲא ןֹוׁשאִרָה טָּפְׁשִַּּכ ורָיְּב הֹעְרַּפ-סוכ ַּתֵתָנְו בלע ןטיול ,טנַאה ןייז ןיא רעכעּב סהערַּפ ןעגנַאלרעד טסעוו

 ְךֶל בטי רֶׁשֲאַּכ ּףֶּתא יִנֵּתְרַכְז-םִא יִפ :והקשמ ָתֶיָה די -קנַארט ןייז ןעוועג טסיּב ּוד ןעװ ,רעגייטש ןקידרעירפ

 זַא ,ךיז ייב ןעקנעדעג ךימ טסלָאז רעּבָא *  .רעטסיימ

 .דסח ַא ,ךיד טעב ךיא ,ןָאט טסלָאז ןּוא ,ןייז טיג טעוו ריד

 הנה ימולחב ינאדףא ףסוידלַא רמאיו רתפ :בוט יִּכ "סיִורַא ךימ ןוא ,ןהערפ רַאפ ןענָאמרעד ךימ ןוא ,רימ טימ

 לֵכֲאָמ לֶּכִמ ןייְלָעָה לפבו :יִׁשאֹריִלַע ירח יִּלַס הָשלָש =  ךיא ןיב טעבנגעג םורָאװ ** .זיוה ןקיזָאדמעד ןּופ ןעיצ

 לֶעַמ לֵּמַהִמ םָתֹא לכא ףָֹהְו הפא השעמ העְרּפ ךיוא ָאד ןוא ;םירבִע יד ןופ דנַאל ןּופ ןרָאוועג טעבנועג

 בײרַא ךימ טָאה עמ סָאװ ,ןָאטעג טינ ךַאז ןייק ךיא ּבָאה

 | / -  .הסיפת ןיא טצעזעג

 -תֶא תֶדֶּלִה םוי ישילשה םויב | יהיו ?ְךיֶלָעַמ ְָרֶׂשְּב 'פמ םֹוצ טָאה רע וא ןעועג רעקעברעביוא רעד טָאה

  רשו שאר"תא אָשיו ויָדָבֲע-לָכָל הָּתְׁשִמ ׂשַעַּיַו הֹעְרַּפ רימ :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןעװעג רתופ ןטוג

 | בָשָג :!ויְדָבָע ךוְתְּב םיִפאָה רש ׁשאָר-תֶאְו םיִקְׁשַּמַה וכ ּפרעק ענעטכָאלפענ יירד טשרע ,טמולחעג ךיז טָאה ךיוא

 ּברָאק ןטשרעביוא םעד ןיא ןּוא * ;ּפָאק ןיימ ףיוא ןענייז

 ןּוא ,ןכַאזקעּבעג ,ןהערַּפ רַאפ גרַאװנסע ײלרעלַא ןּופ ויא

 .ּפָאק ןיימ רעּביא ּברָאק םעד ןּופ ייז ןסע ןעלגיופ יד

 זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ןוא טרעפטנעעג ףסֹוי טָאה < |

 ּפָאק ןייד ןעמענּפָארַא הערַּפ טעוו םּורַא געט יירד ןיא * .געט יירד ןענייז סָאד ברעק יירד יד :ןופרעד ןורתיפ רעד

 .ריד ןופ שיילפ ןייד ןסע ןלעװ ןעלגיופ יד ןּוא ,םיוב ַא ףיוא ןעגנעהפיוא ךיד טעוו ןוא ,ריד ןּופ

 ענייז עלַא רַאפ טײצלָאמ ַא טכַאמעג רע טָאה ,גָאטסטרּוּבעג סהערַּפ ןיא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא סע ןּוא *

 .,רעקעּברעּבױא םעד ןּופ ּפָאק םעד ןּוא ,רעטסײמקנַארטרעּבױא םעד ןּופ ּפָאק םעד ןעמונעגפיוא טָאה ןּוא ,טכענק

 רע ןּוא ;טּפַאשרעטסײמקנַארט ןייז וצ רעטסײמקנַארטרעּבױא םעד טרעקעגמוא טָאה רע ןוא ** .טכענק ענייז ןשיווצ

 טָאה ףסל יװ יװַא ,ןעגנַאהעגפיוא רע טָאה רעקעברעביוא םעד ןוא * .טנַאה סהערַּפ ןיא רעכעּב םעד טגנַאלרעד טָאה

 ..ןסעגרַאפ םיא טָאה ןוא ,ןפסֹוי ןָא טכַאדעג טינ טָאה רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד רעּבָא** .ןעװעג רתופ ײז

 פ  ֹוהָחְְּׁשִּו ףסוידתֶא םיִקְשַמַה-רׂש

 -לַע דמע הֵּנִהְ םלה 2 םִיִמָי םִיִָנְׁש ץּקִמ יהו א ,טײצ רָאי ײװצ ןופ ףוָס םּוצ ןעוועג זיא סע ןּוא 3 אמ
 תן תו ור ר א ראי 2 | :

 ?רָאְרַמ תופי תירָפ פשע ת ע ראַיַהִמ הנה :ראה : | םחב טייטש רע טשרע ,טמולחעג ןהערַּפ ךיז טָאה

 תֹורֲחֶא תֹוִרָּפ עַבֵׁש הגה ּוחָאָּב הָניעְרִּתַו רָׂשּב תֶאיִרְבּו ג - |
 רֶׂשָּב תוקדו הָאְרִמ תֹועְר ראָיִהְךִמ ןֶהיִרַחֶא תֹולֹע ןפיוא ןייש ,יק ןביז ךייט ןופ ףױרַא ןעייג טָא ןוא* .ךייט

 תורפה הָנְלַכאֹתַו :רֶאָוַה תפש"לע תורפה לֶצא הָנְדִמֲעַּתַו ד  טרעטיפעג ךיז ןּבָאה יז ןוא ;ּבײל ןפיוא טעפ ןּוא ןעוסיוא

 זפָי תֹורְּפַה עבש תא רֶשְּבַה תַּקִדְו הֶאְרַּמַה תעְר  ןופ יז ךָאנ ףױרַא ןעייג טָא ןוא* .זָארגכײט םעד ןיא

 .תינש םָלֲחַיו ןֶׁשיַײַו :הֹעְרַּפ 5% 4 הָאְלִּפִד ה  רעגָאמ ןוא ,ןעוסיוא ןפיוא סואימ ,יק ערעדנָא ןביז ךייט
 ;תֹובטְו תֹואיִרְּב דחֶא הנקב תולע םילבש עבש | הָּנָהְו |

 תובְו 2 5 יקי סח הײה ב יק ענעי ןבעל טלעטשעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ;בייל ןפיוא

 עמק 'הומ תמ 008  ןוא ןעוסיוא ןפיוא עסואימ יד ןּוא* .ךייט גערּב םייּב

 .טפַאכעגפיוא ךיז טָאה הערפ ןּוא .יק עטעפ ןּוא ןעוסיוא ןפיוא ענייש ןביז יד ןסענעגפיוא ןּבָאה יק עקיבײלרענָאמ

 .לגנעטש ןייא ףיוא ףיואךעינ ןעגנַאז ןּביז טשרע ,לָאמ טייווצ ַא טמולחעג ךיז טָאה םיא ןוא ,ןפָאלשעגנייַא זיא רע ןוא *



 0 2-6 ,אמ

 ו ןָתיִרַחֶא תוחמצ םיִרָק תַפּודְשּו תק -- עַבָׁש הָּנִהְ
 זתֹוָאיִרְּבַה םיִָּבׁשַה עַבָׁש תֶא תוקיזה םיִלָּבשה הנָעְלְבִתַ
 ה םֶעָפִתַו רקפב יהיו :םֹולָח הגה הערפ ץקיי תואְלְמַה
 -ילָכְיתֶאְו םירצמ יִּמְטְרַח-לְּכ-תֶא אָרְק הלשו וחור
 טבָתֹוא רָתֹוּפ"ןיִאְו ומלֲח-תֶא םָהְל הָעְרַּפ רפסיו ָהיֶמְכָח
 ג "תא רמאל הָעְרְּפְתֶא םיקשמה רש רב ;הֹערַפְל
 ,יִתֹא ןחיו  ויָָבָע-לַע ףצק רע :םויה ריִּכְזַמ יִנֲא יֵאָמָח
 ;םיִפאָה רש תאו יתא םיִחְּכַּטִה .רֵׂש תיֵּב רַמָׁשִמְּב
 אי ןֹורְתִפְּכ ׁשיִא אּוָהְו ינא דָחֶא .הָליֵלְּב םולֲח המלח
 בי םיִחָּבַטַה רשל רבע יֵרְבִע רעֶנּונְמַא םֶׁשְו ּנָמְלְח ומלח
 {רֶתָּפ ומלחכ שיא וניִתְמְלַחְדתֶא ונלדרתפיו ולרָפַסה
 + ותא ינָפ"לַע בםישה יתא היה ןּכ כ ּנָלירתָּפ רֶׁשֲאַּכ יה
 די רוּבַהְדִמ ּוהְציִרְיַו ףסוידתא אָרְקנ הערפ חֶלָשיַו :הֶלְת
 יש ץדערפ רֶמאֹּיַ ;הָעְרַּפ-לֶא אבו ויתלמש ףלחוו חל
 יִתָעַמְש יאו ותא ןיא .רתפו יתמלח םוָלָח ףסֹו-לֶא
 ט "תֶא ףסוי ןעיו  :ותֹא רתפל םיִלֲח עַמְׁשִּת .רמאל ְּךיִלָע
 :הדעְרפ םולָׁש-תֶא הנע םימלַא יִדְעְלְּב רמאל הערפ
 י :!ראָיַה תפש"לע דמע יח ימלַחְב ףָסוידלֶא הָעְרַּפ רֵּבִדָיַ
 זי תֶפיִו רָׂשָּב תֹוָאיִרְּב תֹורְּפ עַבֶׁש תלע רֹאְיַהזִמ הָנְִ
 שי תרולע תורחֶא תֹרָּפ-עַבְׁש הנה :ּוחָאְּב הָניִערִתַו את

 0 יתיאְרדאל רשְּב תוקרְו דאמ רַאְּת תועד תולד ןְריִרֲחַא |
 כ תוקְרֶה תורפה הנלכאתו : :ערל םירצמ ץֶרָא-לְכִּב הָגְהְכ
 אכ חָנאֵבַּתַו :תֶאיִרְּבַה תונשאְָרֶה תֹוָרָּפַה עבש תֶא תֹוָעְרָהְ
 ער ןָהיֵאְרַמּ הָנבְרקילֶא ואָבְיִּכ עדונ אֵלְו הָנְפְרְקְלֶא

 בכ םיִלָּבִׁש עבש הגה ימלחב אֵרֶאָו :ץְקיִאְ ָּלחְּתַּב רשאכ |
 כ םבילפש עבש הָנִהְו :תובטו תאלמ דָחֶא הָנְקִּב תלע
 דכ לב ;םֶהיִרֲחַא תוחמצ םיִדָק תֹופְדׁש תוקד תֹומְנצ
 -לֶא יַמאְו תוְבטה םיִלָבְׁשַה עבש תֶא תקה םיִלְּבַשה

 .הסיפת ןופ ןעמונעגסױרַא ךיג ףיוא םיא טָאה עמ ןּוא ,ןפסֹוי ןפורעג ןּוא טקישעג הערַּפ טָאה + |

 .ןהערַּפ וצ ןעמוקעג ויא ןוא ,רעדיילק ענייז ןטיבעגרעביא טָאה ןוא ,טלָאגעגּפָא

 הי ץקמ ,תישארב

 .ןמיז ייז ךָאנ סױרַא ןצָארּפש טָא ןּוא" .עטונ ןּוא עטנוזעג
 יד ןואי .טניװ-חרזמ ןופ עטנערּברַאּפ ןּוא עניד ןעגנַאז

 עלופ ןּוא עטנוזעג ןּביז יד ןעגנּולשעגנייַא ןּבָאה ןעגנַאז עניד
 ויא סע טשרע ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה הערַּפ ןּוא .ןעגנַאז
 | \ | .םולח ַא

 טימעג ןייז ויא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג ויא סע ןוא* |
 עלַא ןפּורעג ןוא טקישעג טָאה רע ןּוא ,טרעדורעצ ןעװעג

 הערַּפ ןוא ;םימכח עריא עלַא ןּוא , םִיַרצִמ ןופ םימּוטרַח
 יז טָאה רענייק רעּבָא ,תומולח ענייז טלייצרעד יז טָאה
 | .ןהערַּפ רַאפ ןייו רתופ טנעקעג טינ

 ּוצ טדערעג רעטסײמקנַארטרעּבױא רעד טָאהי
 .ןענָאמרעד טנייה ךיא זּומ דניז עניימ :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהערַּפ
 ךימ טָאה ןוא ,טכענק ענייז ףיוא טנרעצעג טָאה הערפ *
 -בעװּבַײלרעּבױא םעד ןופ ךַאװ רעד ןיא טצעועגנײרַא
 ךיז טָאה < .רעקעּברעּבױא םעד ןּוא ךימ ,ויוה סרעט
 = ;םיא ןּוא רימ ,טכַאנ ןייא ןיא םולח ַא טמולחעג זדנוא
 ודנוא ךיז טָאה םולח ןייז ןופ ןורתיפ םעד טיול ןכעלטיא
 רירבָע ַא ןעװעג ודנוא טימ זיא ןטרָאד ןּוא * .טמולחעג
 ןּבָאה ,רעטכעװּבַײלרעּבױא םעד ןופ טכענק ַא ,גנוי רעש
 ןעװעג רתופ ודנוא טָאה רע ןּוא ,טלייצרעד םיא רימ
 רע טָאה םולח ןייו טיול ןכעלטיא ;תומֹולח ערעודנּוא
 ודנוא טָאה רע יו יױװַא ,ןעװעג זיא סע ןוא * .ןעװעג רתופ
 טרעקענמוא ןעמ טָאה ךימ :ןעשעג זיא ױזַא ,ןעװעג רתופ
 | .ןעננַאהעגפױא ןעמ טָאה םיא ןּוא ,דנַאטש ןיימ ףיוא

 ךיז טָאה רע ןוא

 ּבָאה ךיא ןּוא ;ןייו רתופ םיא לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה רימ :ןפסוי ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאה יי
 .ןייו וצ רתופ םיא ,םולח א טסײטשרַאפ ּוד זַא ,ריד ףיוא ןגָאו טרעהעג

 .ןהערַּפ ןופ דירפ םעד ןדיישַאּב טעװ טָאג ,ךיא טינ :ןוָאז ּוצ יוזַא ,ןהערפ טרעפטנעעג ףסֹוי טָאה יי
 ןופ ףױרַא ןעייג טָא ןּוא** .ךייט גערּב םייּב ייטש ךיא טשרע ,ךיז טמולח רימ :ןפסֹוי ּוצ טגָאזעג הערַּפ טָאה

 ףױרַא ןעייג טָא ןוא * .זָארג ןיא טרעטיפעג ךיו ןּבָאה יז ןּוא ;טלַאטשעג ןפיוא ןייש ןּוא בייל ןפיוא טעפ , יק ןביז ךייט
 םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא סָאװ ,ּבייל ןפיוא רַאד ןּוא טלָאטשעג ןפיוא סואימ רעייז ןּוא םירָא , יק ערעדנַא פיו יז ךָאנ
 .טייקסואימ ןיא ןכיילג רעייו ןעזעג טינ ךיא ּבָאה

 .יק עטעפ

 .עטונ ןוא עלּופ ,לננעטש ןייא ףיוא ףיואְךעייג ןעגנַאז

 ,טניװ-חרומ ןופ עטנערּברַאפ ,עניד

 .ןביז עטשרע יד ןסענעגפיוא ןּבָאה יק עסואימ ןוא ערַאד יד ןּוא *'
 ןיא ןעוסיוא רעייו ןּוא ,ןײרַא יז ןיא ןענייז יז וַא קיטנעק ןעוועג טינ זיא סע ןוא ,ייז ןיא ןײרַא ןענייז ייז ןּוא 1

 ןּביז טשרע ,םולח ןיימ ןיא ןעועג ּבָאה ךיא ןּוא ** .טפָאכעגפיוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא .ּבײהנָא ןיא יוו סואימ יװַא ןעוועג
 ,עטנקירטעגנייַא ןעגנַאז ןביז יז ךָאנ סױרַא ןצָארּפש טָא ןּוא *

 ,ךיא ּבָאה .ןעגנַאז עטוג ןּביז יד ןעגנולשעגנייַא ןּבָאה ןעגנַאז עניד יד ןּוא
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 טינ רימ ןעק רענייק רעּבָא ,םימּוטרַח יד טלייצרעד

 - .ןגָאו

 :ןהערַּפ וצ טנָאועג ףסֹוי טָאהײ= =

 -עגנָא רע טָאה ןָאט ליוו | טָאג סָאװ ;רענייא זיא ןהערַּפ

 ,רָאי ןּביז ןענייז סָאד יק עטיג ןפיז יד * .ןהערַּפ טגָאז

 םולח ןייא ;רָאי ןביז ןענייז סָאד ןעגנַאז עטונ ןּביז יד ןוא

 .סָאד ויא
 ןביז יד ןּוא ;רָאי ןביז ןענייז סָאד ,ייז ךָאנ ןעמוקענפיורַא

 ןלעװ סָאד ,טניװ-חרזמ ןּופ טנערּברַאפ ןעגנַאז עקידייל

 ןופ םולח רעד

 ןענייז סָאװ ,יק עסואימ ןוא ערַאד ןּביז יד ןּוא יז

 5 ,אמ

 םֹולֲח העְרפדלֶא ! - רֶמאַֹּו :יל ריגמ ןיאָו םיִמְמרַהַה הנ
 :הטרפל דינה השע םיהלֶאה רֶׁשֲא תא אּוה דָחֶא העְרּפ

 טילכשה עכשו הנה םיִנָׁש עַבֶׁש תבטה תֶרַפ עבש וכ
 תורפה עבָשְו :אוְה דָחֶא םיִלָח הָּנה םיִנָׁש עבש תבטה כ

 עַבֵׁשְו הָּנה םיִנָׁש עבש ןמיִרָחֶא תְלַעַה תערהו תֹוּכַרָה

 :בָעְר ינש עבָש ּוְהי םידקה תופדש תולרה טיִָבְׁשַה

 השע םיהלָאה רֶׁשֲא הָעְרַפ-לֶא יתר רֶשֲא רָבָּדַד אּוה חכ

 כה עֶבָׂש תב םינע עבש הנה :הֹצְרַּפ-תֶא הָאְרֶה כ
 דכשנו ןהירחא בָעְר ינש עבש ּומָקְו :םיִרצמ ץֶרָא-לָכְּב ל
 דאל גץְרָאָה-תֶא םערה הֶּפִמְוםִיַרָצִמ ץֶרָאְּב עֶבָׂשַהלֶּכ אל

 דבֶכייֵּכ ןְכיירֲחַא אוהה בֶעְרָה ינפמ ץֶראָּב עֶבָּׂשַה עדי
 דיכ םימעפ העְרפילֶא םולָחַה תֹנָׁשַה לַעְו :רָאְמ אוה בל

 ;וָתׂשֲעַל םיִהֹלֶאָה רֶהַמְמּו םיהלאה םִעמ רֶבָדַה ןָֹכָנ

 ץרא-למ ּוהָתישיו םָכָחְו ןוָבָנ שיא הֹעְרַּפ ארי הָּתִעְו גל

 ׁשּמְו ץֶרָאָה-לִצ םיִרקְּפ דפו הֹעְרַּפ הֶׂשֵעְי :םִיָרְצִמ רל
 -לָּכיתֶא וצְּבִקִיְו זעֶבָּׂשַה יִנְׁש עַבָשְּב םִיַרְצִמ ץֶרָא-תֶא הל

 די תַחַּת רֶבּורְּבְצִיו הֶָּאָה תֶאָּבִה תובטה םיִנָּׁשַה לָכא

 ץֶרֶאָל ןֵֹּקִפִל לֵכֲאָה ה יהו :ּורְמֶׁשְו םיִרָעַּב לֶכֶא הָעְרַּפ ל

 תֶרֶּכְתיאְלְו םִיַדְצִמ ץֶרָאְּב ִיְהִּת רֶׁשֲא בָעְרָה ינָש עַבָׁשְל

 -יכְּכ יניעבו הערפ ִניֵעְּב רבדח בטיח :םֶעָרְּב ץֶרָאָה ול
 - רָשֶא שיא הָזָכ אָצְמִנֲה ירְבִעילֶא הערפ רֶמאּיַו :ויִדָבֲע חל
 עדה ירח ףסוידלא } הערפ רמאו :וּב םיהלֶא חו לש

 הָּתַא !ךֹמָּכ םֶכָחְו ןובְנידיִא תא]"לָּכדתַא ךֶתִֹא .םיִהלָא 3

 לֵדָנֶא אספה קר יִמַע-לּכ קשי ךיִּפילַעְויִתיֵב-לַע הית
 -לָכ לַע תא יִתַתִ הֵאְר ףסוי-לָא הָעְרַּפ רֶמאַֹּו ממ אמ
 תיַו ודי לעמ וְּעַּבַש-תֶא הָעְרַּפ רסו  :םִיָרְצִמ ץֶרָא במ

 דָבְר םשו ׁשֵׁשייֵדְנִּב 'תא שפלה ףסוי דוזלע התא

 0 -רֶׁשֲא הָנֵׁשִּמַה תֶבָּכְרִמְּב ותא בֵּכְרִו :וְראָוַ-לַע בֶהְוַה גמ

 ּבָאה ךיא סָאװ ךַאז יד זיא סָאד = .ןרָאירעגנּוה ןּביז ןייז

 ןזיװַאּב רע טָאה ןָאט ליוו טָאג סָאװ ;ןהערַּפ טגָאזענ

 ןיא טעז סיורג ןופ רָאי ןביז ןעמוק סע ,עז* | .ןהערַּפ

 ןּביז ןייטשפיוא ןלעוו ייז ךָאנ ןּוא יי .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאנ

 ןיא ןסעגרַאפ ןייז טעװ טעו עצנַאג יד ןּוא ,ןרָאירעגנוה

 סָאד ןדנעלרַאפ טעװ רעגנוה רעד ןּוא ;םִיַרצִמ דנַאל

 ןיא ןקרעמ ּוצ ןייז טינ טעװ טעו רעד ןופ ןוא יי -

 םורָאװ ;םעדכָאנ סָאװ רעגנוה םענעי ןגעוו ןופ ,דנַאל

 טָאה םולח רעד סָאוו ןּוא = .רעװש רעייז ןייו טעוו רע

 טסעפ ויא ךַאז יד ליוו לָאמ טײװצ ַא טרזחעגרעביא ךיז

 לָאז ,דנּוצַא ןוא < .ןָאט ּוצ סָאד טלייַא טָאג ןּוא ,טָאג ןּופ

 .דנַאל

 םיא ןּוא ,ןַאמ ןגולק ַא ןּוא ןקידנַאטשרַאפ ַא ןעז הערַּפ

 ,ןָאט סָאד הערַּפ לָאז .םִיַרצִמ דנַאל ןרעביא ןלעטש

 יַאּב ןּוא ,דנַאל ןרעביא רעעזפיוא ןצעופיוא רע לָאו ןּוא

 | יי ..ןרָאי עטַאז ןּביז יד ןיא םִיַרצִמ דנַאל סָאד .ןענערָאװ

 האּובּת ןביילקנָא ןעמ לָאז ןּוא ,ןעמוק סָאװ ןרָאי עטוג עקיזָאדיד ןּופ זייּפש עצנַאג יד ןעלמַאזפיוא ןעמ לָאז ןּוא

 ןרַאפ טגײלעגקעװַא ןייז טעװ וייפש יד ןוא** ,ןטיה ןוא ,טעטש יד ןיא זײּמש רַאפ ,ןהערַּפ ןופ טנַאה רעד רעטנוא

 ןופ ןרעוו ןטינשרַאפ טינ טעו דנַאל סָאד ןוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןייז ןלעװ סָאװ ןרָאירעגנּוה ןּביז יד ףיוא ,דנַאל

 | .רעגנּוה

 ןוא 5 .טכענק ענייז עלַא ןופ ןעוא יד ןיא ןּוא ,ןהערַּפ ןּופ ןגיוא יד | ןיא ןלעפעגליוװ זיא ךַאז יד א" =

 טָאג ןופ טסייג רעד סָאװ ןַאמ ַא ,רעקיזָאדרעד יװ ַאזַא ןעניפעג ןעד רימ ןענעק :טכענק ענייז ּוצ טנָאזעג טָאה הערַּפ

 -רַאפ ַא ָאטינ זיא ,ץלַא סָאד ןסיוו טזָאלעג ךיד טָאה טָאג יוו םעדכָאנ :ןפסוי וצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןוא "* ?םיא ןיא זיא

 רו טפַאשטריװעג לָאז ליומ ןייד טיול ןּוא ,זיוה ןיימ רעּביא ןייז טסעװ וד * .ּוד יװ ױזַא רענולק ַא ןּוא רעקידנַאטש

 :ןפסוי ּוצ טנָאזעג טָאה הערַּפ ןוא < .ריד ןּופ רעסערג ןייז ךיא לעװ ןָארט ןטימ רָאנ ;קלָאּפ ץנַאג ןימ

 ןופ יש ןייז ןעמּונעגּפָארַא טָאה הערפ ןוא < .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעביא טצעזעגפיוא .ךיד ּבָאה ךיא

 ענעניל ןיא טדײלקעגנָא םיא טָאה רע ןּוא ,ןפסֹוי ןופ טנַאה רעד ףיוא ןָאטעגנָא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז

 ;ןגָאווטייר ןטייווצ יי ןיא ןרָאפ טכַאמעג םיא טָאה רע ןּוא < .ודלַאה ןפיוא טייק ענרעדלימ | א ןָאטעגנָא םיא ןּוא ,םידגב |



= 

 םֶיִרְצְמ כ ץרָא-לְּכ לע ותא תת ְךֶרֶבֶא ונפל וארו ול
 דפ ןםירי"אל ְךֶדעְלִבּו הערפ יִנֲא ףסוי-לָא הָעְרַּפ רמאמ
 הט הערפ ארקיו :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לְכִּב וָלְגר"תֶאְו וָידתֶא שיא
 עפ טופ" תַנְסָא-תֶא ולדִּתִמ חנָעַּפ תנפצ ףסוידםש |

 מ וִּב ףסויו :םִיָרְצִמ ץרא-לע ףסוי אצל הָׁשִאְל ןא ןהכ
 תוצו םירצמ"דלמ הָעְרּפ ינפל ּודְמָעְּב הָנַש םישלש |

 מ שַעְתַו :םִיָרְצִמ .ץֶרָא-לֶכְּב רבע הערפ ינפלמ ףסוי
 ומ ןלָכָא-לָּכתֶא ץפקיו :םיצמקל עבשה ינש עַבָׁשְּ ץרֶאָה
 . םִרָעְּב לְכאְמיַו םירצמ ץרַאְב וה רֶׁשֲא םיִנָׁש עַבָׁש
 עמ רבצינ .:ּהָכותְּב .ןֵתָנ ָהיֶתֹביִבְס רֶׁשֲא ריִעָה-הְרְׂש טָכֶא
 -יֵכ רפסל לֶדְחייֵכ דע רֶאְמ הפרה םיה ליחּכ רב ףקו
 רנש אֹובָּת םֶרָטְּב םיִנָב יֵנְׁש "ל ףסוילו ןרָּפְסִמ ןיא
 2 .ןהפ עַרָפ יִטֹוּפ-תַב תַנְסֶא ולזהדלי ר רֶׁשֲא .םַעְרָה
 -תֶא םיהלָא יִנשניִּכ השנמ רוכבה םשדתֶא ףסוי אָרְקיו
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 = צ םרְפֶא אָרָק ינשה םש תֶאְו :יִבָא תיּבלָּכ תֵאְו ילמעלכ
 ג עבָשה נע עבש הָיֵלְכִּתַו ינָע ץְרַאְּב םיקלֶא יִנרְִהייּכ
 = ד םערה ינש עבש הָנְלִחְּתַו :םירצמ ץֶרָאְּב הָיָה רֶׁשֲא

 -לֶכָבּו תוצָרֲאָה-לֶכְּב בעד יִהָיַו ףסוי רַמָא רֶׁשֲאַּכ אֹומְל |
 . ה עָצִיוםִיַרְצִמ ץרָא-לְּכ בטרתו :םֶחָל הָיָה םירצמ ץרא
 וכְל םירְצַמִילְכַל הערפ רמאלו םֶחְלל העְרפ"לֶא םִעָה
 "לכ לע הָיָה םֶעְרָהְו :ׂשֲעַּת םָכָל רַמאֹי-רֶׁשֲא ףסֹוי-לֶא
 .םִיַרְצִמַל רבו םֶהֶּב רֶשֲא-לָּכ-תֶאףסי חַּתִפִיְְרַאְהְינּפ
 נ תוָמיַרְצִמ ּואָּב .ץֶרֶאָה-לִכְו- :םִיַרְצִמ ץיִרָאְּב בַעְרָה קזחיו

 | זרמי בעְרַה קחיִּפ ףסוידלָא רל |
 | במ =
 יוינבל | בעי רֶמאֹיַו םִיְָצמְּב רֶבׁשׁש כ בקע א ארי
 םִיהְצִמְּב רֶבֶׁשיִׁשְייִּכ ִתְעַמָׁש הגה רֶמאַֹּו אָרְתִּת הָמָל

 הצומק ר"מל : ,אמכ

 .ןרָאּבעג

 ₪ 0% 0 יי . ץקמ, תישארב

 .זייווסנפיוה ןרָאי <

 .ריא ןיא ןָאטעגנײרַא \

 טָאהירע וא !ארַרבַא ;םיא-רַאפ ןפורעגסיוא טָאה עמ ןּוא |

 ..םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןרעּביא טצעועגפיוא םיא

 ,הערַּפ ןיּב ךיא | :ןפסלי וצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא <

 רעדָא טנַאה ַא ןמייהפיוא טינ רענייק לָאז ריד ןַא רֶעּבָא |

 ןפורעג טָאה הערַּפ ןּוא < / .םיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא סופ ַא
 םיא טָאה רע ןּוא ;חְְַפתַנפֶצ ,ןפסיי ןופ ןעמָאנ םעד

 | רעטסירפ םעד ,ערפיטופ ןופ רעטכָאט יד תַנסֶא ןּבעגעג |

 ב < ב" וא רַאפ ,ןוא ןופ

 - -.םיַרצִמ מ דאל ןרעביא ןעגגאנעגסױרַא קא ףסוי ןוא |

 טָאה רע ןעו ,טלָא רָאי קיסיירד ןעװעג זיא ףסֹויי ןוא * 4

 ףסי ןּוא--ם םָיַרְצִמ ןּופ ךלמ םעד הערַּפ רַאּפ טלעטשעג ךיז

 ןעננַאנעגברוד ויא ןוא ,ןהערַּפ רַאפ ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא

 איל קב - .  .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןכרוד

 עטַאז ןביו יד  ןיא טכַארּבעג טָאה דנַאל סָאד ןוא*

 עצנַאג יד טלמַאועגֿפױא טָאה רע ןוא <

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ רָאי ןּביז יד ןּופ וייפש

 וייפש יד ;טעטש יד ןיא ןייפש יד ןָאטעגנײרַא טָאה ןוא

 .רֶע טָאה ,ריא םּורַא סָאװ טָאטש ַא ןופ רעדלעפ יד ןופ

 האות ןבילקעא טָאה ףסֹוי ןוא <

 | :עגפיוא טָאה עמ ויב ,ליפ רעייו , םי ןופ דמַאז יװ יוזַא

 ..לָאצ א ןָא ןעוועג ןיא סע ליוו ,ןלייצ וצ טרעה

 רעדייא ,ןרָאוועג ןרָאּבעג ןענייז ןפסל יב ןּוא =
 יד: תֶנסֶא סָאװ ,ןיז ייווצ ,ןעמוקעג זיא רָאירעגנוה סָאד

 םיא טָאה ןֹוא ןופ :רעטסירפ םעד עץֶרָפ יטֹוּפ ןופ רעטכָאט

 בןסעגרַאפ| טכַאמעג ךימ טָאה טָאג; :לייוו ,הָׂשַנמ רֹוָכּב םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה ר ףסֹוי ןוא =

 | ןפורעג רע .טָאה | ןטײװצ םעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא < ."רעטָאפ ןיימ ןופ :ויוה עצנַאג סָאד ןוא ,שינרעטַאמ עצנַאג ןיימ
 ."ןייפ ןיימ ןּופ דנַאל םעד ןיא יטרעפכּורפעג ךימ טָאה טָאנ, :לײװ ,םיַרפָא

 ןּבָאה סע ןוא : .םִיַרצִמ דנַאל יא ןענועג זיא סָאװ טעו רעד ןופ רָאי ןביז יד טקידנעעג ךיז ןֿבָאה סע ןּוא 88

 ,רעדנעל עלא יא ר רעננוה | ַא ןעװעג ד זיא סע ןא .טגָאזעגסױרַאֿפ טָאה ףסֹוי יו יוזא ,ןלָאירעגנּוה ןּביז יד ןעמוק ןּביוהעגנָא

 .טיורּב ןעװעג זיא םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא רָאנ

 ,טיורב \ םוא א ןהערּפ וצ ןעירשעג \ טָאה קלָאֿפ 6 סָאד ןוא ,ןרעגנוה ןּביױהעגנָא טָאה םִיַרצִמ דנַאל עצנָאג סָאד זַא ןּוא -

 זיא רעגנוה רעד ךוא" : ..ןָאט ריא טלָאז ,ןגָאו ְךייַא טעוו רע סָאװ ;ןפסוי ּוצ טייג :םִיַרצִמ ץנָאג וצ טגָאזעג הערפ טָאה

 רעגנוה רעד ןוא | ;םִיַרְצִמ ּוִצ טפיוקרַאפ טָאה ןוא ,סרעלכייפש עלַא טנפעעג טָאה ףסֹוי ןּוא ;דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןעװעג

 = ןפיוק ןפסוי וצ םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ןעמ ןא דרע רעצנַאג רעד ןופ ןוא 2 .םִיַרצִמ דנַאל ןיא טקרַאטשעג ךיו טָאה

 .דרע רעצנַאג רעד ףיוא קרַאטש ןעוועג זיא רעגנוה רעד םורָאװ ,האובת

 סָאװ וו ענייז ֹוצ טנָאזעג טָאה בקעי ןּוא ,םִיַרצִמ יא האּובּת ָאד זיא סע וא ןעזעג טָאה בקעי קבב |

 .םִיַרצִמ ןיא האובת ָאד ץא סע זַא ,טרעהעג ו ךא בָאה סָא :סגָאועג .טָאה רע ןואי א ךייַא ריא טקוק

 הפה < .יָנֵשַגב 0 -ןעגנוקרעמנָא עא
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 ,ןטרָאד ןּופ ןייַא ודנוא טפיוק ןּוא ,ןיהַא ּפָארַא טרעדינ

 עלַא רימ ** .טכענק ענייד ןעמּוקעג ןענייו וייפש ןפיוק ּוצ

 ;רימ ןעניז ןשטנעמ עכעלרע ;ןַאמ ןייא ןופ ןיז .ןענייז
 .סרעקוקסיוא ןייק ןעוועג טינ לֶאמנייק ןענייז טכענק ענייד

 21-3 ,במ

 ודְרַו :תִמָנאָלְו הינו םשמ ונלרררְבשו שור
 יָא ןימיְנְּבדתַאְו :םיִרְצְמִמ רב רֶּבְׁשִל הֶרָׂשֶע ףֵסֹויייֵהָא ד .ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז רימ ידּכ

 :ןוָא ונָאְרְקיְדפ רמָא יִּכ יָחָא"תֶא בקע הלש-אל ףס" = = ןפווק טרעדינעגּפָארַא רעדירב ןעצ ספסֹוי ןּבָאהי
 בָעָרָה הָיְהיֵּכ םיִאְּבַה ותְּב רֶבׁשְל לֵאָרְׂשיינְב אבה " ,ןעֶדּורּב ספסל ,ןימינב רעּבָא* .םִיַרצִמ ןופ האובת

 ריִּבְׁשַּמַה אּוה ץֶרָאָה-לַע טילשה אוה ףסווו :ןענִּכ ץֶרֶאְּב ו רע לײװ ,רעדירב ענייז טימ טקישעגטימ טינ בקעי
 םםיפא .ולדווקתשיו ףסוי יִחָא ואביו ץֶרָאָה .םִע-לָכָל ו 6 4 קעי טָאה
 םבֶריִלֲא רֶעֵנְתַַו םֶרכִ ויָחֶא-תֶא ףֶמֹי אָרְמ :הָצְרָא ו" ילגמוא ןַא ןפערט םיא טעװ רעמָאט :טגָאזעג טָאה

 ורמאוו םָתאַּב ןִיַאמ םֶהְלֶא רַָמאָיְו תושק םַּתִא רקדו ןשיווצ ,ןפיוקנייַא ןלארשי ןופ ןיז יד ןעמּוקעג ןענייז* |
 =בֶהְו ויָחָא-תֶא ףסוי רָכיו :לָמָא-רֶכֶׁשְל ןעֶנְּכ ץרֶאמ ח ןעוועג יא רעגנוה רעד םורָאװ ,ןעמּוקעג ןענייז סָאװ יד

 םהל = רֶׁשֲא תֹומלֲחַה תא ףסוי רֵּכַָו :ּוהְרְּכִה אֵל ט  רעקיטלעװעג רעד ןעװעג זיא ףסֹוי ןּוא* .ןַעַנּכ דנַאל ןיא
 א תֹורָע-תֶא תֹוָאְדִל םָּתַא םילגרמ םהְלַא רֶמאּיַ טפיוקרַאפ טָאה סָאװ רעד ןעװעג ויא רע ;דנַאל ןרעּביא

 כָא-רָבשַל ּואָב ד ךיֶדְבִעַויִנֹדֲא אל ויִלא וךָמאַַו םֶתאָּב י = -ירב ספסל ןעמוקעג ןעניז .דנַאל ןּופ קלָאפ ןצנַאג םּוצ
 יְִִ ווהדאל חנא םיִנָּכ ּונֲחַנ דַחֶאדשיִא יִנָב ל אי רעד ּוצ םינפ ןטימ טקובעג םיא ּוצ ךיז ןּבָאה ןּוא ,רעד

 םֶתאָּב ץֶרֶאָה תֹוְרְעיִּכ אל םֶהלֶא רמה :םיִלָנרמ 2 יז טָאה ןוא ,רעדירב ענייז ןעזעג טָאה ףסֹוי ןּואי .דרע

 עֶס "מג טלה ואל * = יו וצדנרפ טנומעגךז פה רע רעב טעקרעד
 ןטפה הע ₪ כ ץרַא אש :טגָאזעג יז וצ טָאה ןוא ,טרַאה ייז טימ טדערעג טָאה ןּוא

 יתרבד רֶׁשֲא אה ףסֹוי םֶהְלֶא רמו | נא .רָחְאָהְ די
 דםא הערפ יח ּונֵחְּבִּמ תאֹוְּב :םֶּתַא םיִָנַרְמ רמאל םָכלֲא ש יןענפ דנַאל ןופ :טגָאועג יי ןבָאה ?ריא טמיק ןעגָאװ ןופ |

 וחלש :הָּנִה ןטקה םֶכיֵחֲא אוָבְּב-סֶא יִּכ הֶזִמ ּואְצִת ט | .זייפש ןפיוקוצניא
 םֶכיִרְבד ּוָחּבִיְו ורְסֶאַה םֶּתַאְו םֶכיִחֲא-תֶא חַּקיַו דֶחֶאסַּכִמ יו רעּבָא ,רעדירּב ענייז טנעקרעד טָאה ףסוי ןוא* =

 :םבֶּתַא םיִלנַרְמ יִּכ הערפ יח אֹל"סִאְו םֶכְּתִא תַמָאַה טנָאמרעד ךיז טָאה ףסֹוי ןוא * .טנעקרעד טינ םיא ןּבָאה
 :בהלא רמאו :םימָי תֶשְלש רֶמָׁשִמ-לֶא םָתֹא ףסָאי חי  ןוא ,"ז ןגעװ טמולחענ םיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,תומֹולח יד ןָא
 ִנֲא םיַהלאָה-תֶא יִיְחְו ושע תאְו ישילשה םֹיַּב ףֵסֹי ןעו וצ ;ריא טייז סרעקוקסיוא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע
 םֶכְרַמְׁשִמ תיִבְּב רפא דִדֶא םֶכיֵחֲא םֶּתַא םינּכ-סַא :אָרָי 'טח .ןעמּוקעג ריא טייז דנַאל ןּופ טײקטעקַאנ יד

 טבֶכיֵחֲא-תֶאְו :םֶכיֵּתַּב ןוָבָעַר רֶבָׁש ּואיִּבָה ּוכָל ס םֶּתִאְו > טרעײנ ,רָאה ןיימ ,ןיינ .:טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה =
 ק .?ןכדושעו ותומת אלו םֶכיֵרְבִד ונמָאְו ילא ּואיִבְּת טקה

 | ונוחאילע ל חנא | םיִמָׁשֲא לבא זילָא-לֶא ׁשיִא ורמאיו א אכ
 -לַע ונעמש אלו וניל וננחְתַהְּב ושפנ תֶרֶצ ּוניִאָר רֶׁשֲא

 .ןעז ןעמוקעג ריא טייז דנַאל ןופ טײקטעקַאנ יד טרעיינ ,ןיינ :טגָאזעג יז ּוצ רע טָאה י*
 ויא טָא ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןַאמ ןייא ןופ ןיז ,טכענק ענייד ,רימ ןענייז רעדירּב ףלעװצ :טנָאזעג יז ןּבָאה +י

 ' .ןרָאװעג שינ זיא רענייא ןוא ,רעטָאפ רעזדנוא טימ טנייה רעטסגניי רעד
 = .ריא טייו סרעקוקסיוא :ןגָאז וצ ױזַא ,טדערעג ךייַא וצ ּבָאה ךיא סָאװ ךָאד זיא סָאד :טגָאזעג ייז וצ ףסֹוי טָאה יי

 רעטסגניי רעיא ןדייס ,ןײגסױרַא ןענַאד ןופ טעװ ריא ביוא ,טּבעל הערַּפ יװ יװזַא :ןרעװ טווורפעג ריא טעװ טימרעד 18

 -עגניֵא טּבײלּב ריא ןּוא ,רעדּורּב רעײַא ןעגנערב לָאז רע ,םענייא ךייַא ןופ טקיש** !רעהַא ןעמוק טעװ רעדּורּב

 הערַּפ יװ יװַא ,טינ ביוא ןוא ;ךיַא טימ ויא תמא רעד ביוא ,ןרעװ טווורפעגסיוא ןלָאז רעטרעװ ערעײַא ידּכ ,טרַאּפש

 !סרעקוקסיוא טייז ריא זַא ,טּבעל

 .געט יירד ףיוא ךַאװ ןיא ןעמּונעגנײרַא יז טָאה רע ןּוא יי

 :טָאנ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא-ןבעל ןביילּב טעװ ריא ןּוא ,טוט סָאד :גָאט ןטירד ןפיוא טנָאועג ייז וצ טָאה ףסֹוי ןּוא י*

 ,טייג ריא ןּוא ,זױהכַאװ רעייַא ןיא טרַאפשעגנייַא ןביילב רערעייַא רעדורב ןייא לָאז ,ןשטנעמ עכעלרע טייז ריא ביוא יי

 וצ ןעגנערב ריא טלָאז רעדורב ןטסגנִיי רעיײַא ןוא * .ןטניזעגזיױה ערעײַא ןופ רעגנוה םעד רַאפ האובת טגנערּב ןּוא

 .ןּברַאטש טינ טעװ ריא ןּוא ,ןרעוװ טרעװַאּב ןלעװ רעטרעוו ערעײַא ןוא ;רימ

 | | .ןָאטעג ױזַא יז ןּבָאה

 רעדורב רעודנוא ןגעוו קידליש ןעניז רימ ,רָאװרַאפ :ןרעדנַא םּוצ רעניא טנָאועג ןּבָאה יז ןוא *י

 .טרעהענּוצ טינ ןּבָאה רימ ןּוא ,ודנוא ייּב ןטעּבעג ךיז טָאה רע ןעװ ,לעז ןייז ןופ רעצ םעד ןעוענוצ ןּבָאה רימ סָאװ



 = (חל) 2 ,במ

 בכ רגאל םֶתֹא ןְבּואְר- לו :תאְזה הרעה ּוניֵלֲא הָאָּב ןּכ
 אֵלְו דליב ּואְמָהְּת-לַא רֶמאֵל ו םֶכיֵלֲא יִּתְרִמָא אולה
 :שרדנ הגה ומדיסנו םֶּתְעַמְׁש
 דכ בשוו דבי םֶהיֵלֲעַמ בפיו :םֶתֹנִּב ץולטה יִּכ ףסוי
 ותא רֶפָאָו ןועמשדתא טָּתאַמ חקיו םהְלַא רפדיו םֶקְלַא
 הנ םיִׁשָהְלּו רב םֶהיֵלְּכ-תֶא ו אמה חס וצי !םֶהיֵניֵעְל
 שעוו ךרדל הדצ םֶהָל תֶתלְו וקש"לֶא שיא םֶהיּפְסַּכ
 כ ;םּׁשִמ וכל םֶהיֵרְמֲח- לע םֶרְבְשדתֶא וָאְׂשִַו :ןֵּכ םֶהָל
 ארי ןולמב ורמחל אופסמ תתל וקשדתא דֶסֶאָה חפש
 חכ -- רָמאָּה וְַּּתְמַא ִפְּב אּוָהיהנִהְו ֹוּפְטַּכ-תֶא

 יי ן0- ןח 1:

 טכ לא ואבו ל םהלא הֶשָע תאזדהמ גאל לאלא
 םֶתֹא תֹרֹּקַה-לְּ תא ול ודיעו ןעֶנְּכ הָצְרַא םֶהיֵבֲא בקע
 ל ּונְתא ןֵּּיַו תושק ונוא ץֶרָאָה ינדא ׁשיִאָה רֶּבִּד .גרֶמאֵל
 אל ּונייה אל ּונְָנֲא םיִנַּכויִלֵא רֶמאֵּנַו :ץֶרָאָה-תֶא םיִלְנרְמִּכ
 גל א דָחֶאָה ּוניֵבָא נב םיִחַא ּונחְִא רשעדםינש :םיִלָנַרְמ
 ל שיִאָה וניֵלֲא מאי :ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב ּוניֵבָא-תֶא םויה ןטקחו
 דָחֶאָה םֶכיֵהֲא םֵּקַא םינָכ יִּכ עַדַא תאוְב ץֶרֶאָה ינדא
 דל דתֶא ּואיִבָהְו :!ּוכלָ וחק םֶכיֵּתִּב ןובֲעַר-תֶאְו יִתִא ּוחיִּה
 םינכ יִּכ םָתַא טיִלְנַרְמ אל יִכ הָעְדאְו ילא ןטקה םֶכיֵחֲא
 הל יחיו ;ּורֲחְטִּת ץואָה-תֶאְו םֶכָל ןֵּתֶא םֶכיֵהֲאדתֶא םַתַא
 וּקַׂשְּב ֹוּפְסַּכירֹורְצ ׁשיִא--הֶּנִהְו םֶהיֵּקַש םיקירמ םה
 ל רֶמאָּו :ואְרַײו םֶהיֵבֲאַו הָּמֵה םֶהיֵפְסִּכ תֹוָרֹרְצתֶא וארז

 - ןָעְמְשו ונשא ףסוי םתְלַכַש יִתֹא םֶיִבֲא בלע םֶהֵלָא |
 ל ןבואְר רָמאו !הָנּלִב יָה יִלָע וחלת ןְמִיְנִּב-תֶאָו ּנָניֵא

 - נָאיֵבַא אלמא תיִמָּת נב ינשדתַא רמאל ויִבָא-לָא |
 חל דאל מא :ךילֵא ונבישָא יִנֲאו ילי-לע ותא הָנְּת ְךלֵא

 קב טמק 7

 ןגָאז ּוצ יװַא ,ןפָארטעג טָאה ײז סָאװ ץלַא טלייצרעד םיא ןּבָאה ןוא ,ןַעַנּ דנַאל ןייק |

 50000000 יי ץקמ וז תישארב |

 | םַצְמִׂש יִּכ ּועְדָ אל םַהְ

 ןוא*  .הרצ עקיזָאדיד ןעמוקעג ודנוא ףיוא ויא םּורד

 ךיא ּבָאה :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ייז וצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה ןבואר

 ןָא טינ ךייַא טקידניזרַאפ :ןגָאז ּוצ יױװַא ,טגָאזעג טינ ְךייַא

 טָא ןוא ;טרעהעגּוצ טינ טָאה ריא רעּבָא  ?לגניי םעד

 = .טנָאמעגפיוא טּולּב ןייז טרעװ ךיוא

 טײטשרַאפ ףסֹוי ןַא טסּוװעג .טינ ןּבָאה יז ןּוא

 רע טָאה** .יײז ןשיװצ ןעוועג זיא שטעמלָאט ַא םורָאװ

 טָאה רע ןוא .טנײװעג טָאה ןּוא ,ייז ןופ טײרדענּפָא ךיז

 רע ןוא ;טדערעג ײז וצ טָאה ןּוא ,ייז וצ טרעקענמוא ךיו

 טרַאּפשעגנײַא םיא טָאה ןּוא ,ןענועמש יז ןּופ ןעמּונעג טָאה
 = .ןויוא ערעייז רַאפ

 - ערעייו ןליפנָא לאו עמ ,ןלױפַאּב טָאה ףסֹוי ןּוא *

 ןכעלטיא טלעג רעייו ןרעקמוא ןּוא ,האּובּת טימ םילפ

 טָאה עמ ןוא .געװ ןפיוא זייפש ןּבעג ייז ןּוא , קַאז ןייז ןיא

 רעייז ןדָאלעגפױא ןּבָאה יז ןוא " .ןָאטעג יװַא יז ּוצ

 ןעננַאנעגקעװַא ןענייז ןוא ,ןעלוייא ערעייו ףיוא האּובּת
 | .ןטרָאד ןופ

 לוייא ןייו ןבעג ּוצ קַאז ןייז טנפעעג רענייא טָאה =

 טשרע ;טלעג ןייז ןעורעד טָאה ןּוא ,קירעּברַאה ןיא רעטּופ

 ענייז וצ טנָאזעג רע טָאה * .קַאז ןייז ןופ ליומ ןיא ויא סע
 טָא ןּוא ,ןרָאװעג טרעקעגמוא זיא טלעג ןיימ :רעדירּב

 סָאד ןלָאפעגסױרַא ייז ויא .קַאז ןיימ ןיא ךיוא סע זיא

 םּוצ רענייא טגָאזעג קידנרעטיצ ןּבָאה יז ןוא ,ץרַאה
 = ףָאטעגטָאג ָאד ןדנוא טָאה סָאװ :ןרעדנַא

 ןבקעי רעטָאפ רעייז ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ליז ןּוא **

 רַאה רעד ,ןַאמ רעד * |

 = רימ ןּבָאה יי .דנַאל םעד ןּופ סרעקוקסיוא רַאּפ טכַאמעג ודנוא טָאה רע ןּוא ,טרַאה טדערעג ודנוא טימ טָאה ,דנַאל ןּופ

 ףלעװצ"  .סרעקוקסיוא ןייק ןעװעג טינ .לָאמניײק ןענייז רימ ,רימ ןענייז ןשטנעמ עכעלרע :טגָאזעג םיא ּוצ

 יָאפ רעודווא טימ טנייה ויא רעטסגניי רעד ןּוא ,ןרָאװעג טינ זיא רענייא ;רעטָאפ רעזדנוא ןּופ ןיז ,רימ ןענייו רעדירב

 טײז ריא זַא ןסיװ ךיא לעװ טימרעד :טגָאזעג זדנּוא ּוצ ,דנַאל ןּופ רַאה רעד ,ןַאמ רעד טָאה < .ןענ דנַאל ןיא רעט

 = -עגויוה ערעײַא ןּופ רעגנוה םעד רַאפ גונעג טמענ ןוא ,רימ ייב רעּביא טזָאל ןרעייֵַא רעדּורב ןייא :ןשטנעמ עכעלרע -

 ,סרעקּוקסיוא ןייק טינ טייז ריא וַא ןסיװ לעװ ךיא ןוא ,רימ וצ רעדורב ןטסנני רעיא טגנערב ןוא *  .טייג ןוא ,ןטניז

 - .דנָאל ןיא ןרעקרַאּפ ןגעמ טעװ ריא ןּוא ,רעדּורּב רעיא ןּבעופָא ְךייַא ךיא לעװ ;ןשטנעמ עכעלרע טייז ריא רָאנ

 יז יװ ןּוא ;קַאז ןייז ןיא ויא טלעג לטניּב סנכעלטיא טשרע ,קעז ערעײז סיוא ןקידייל יז יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא <

 טָאה בקעי רעטָאפ רעייו ןּוא** .ןנָארקעגיארֹומ יז ןּבָאה ױזַא ,טלעג ךעלטניּב ערעייז ןעורעד ןּבָאה רעטָאּפ רעייז ןּוא

 טל ןעעיב א ,ָאטינ זיא ןועמש ןּוא ,ָאטינ רעמ זיא ףסֹוי ;רעדניק עניימ ןופ טּבױרַאּב ךימ טָאה ריא :טגָאזעג יז וצ

 | | = .ןעגנַאגעגסױא רימ ףיוא ויא ץלַא סָאד ;ןעמענקעװַא ריא

 טינ םיא ריד לעװ ךיא ביוא ,ןטײט וטסלָאז ןיז עדייב עניימ :ןגָאז וצ יוזַא ,רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג ןבואר טָאה יי |

 = .ריד ּוצ ןרעקמוא םיא לעװ ךיא ןוא ,טנַאה ןיימ ףיוא םיא ביג .ןעגנערּבקירוצ |
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 ּודֲאְרְקּו רָאְׁשִנ וּדַבְל אוהו תֶמ ויִהָאדיִּכ םֶכָּמִע נב דרי ןרעדינּפָארַא טינ טעוו ןּוז ןיימ :טנָאועג רע טָאה *

 ןונימ יִתְביִשתֶא םָתְדרוהְו הביוכלה רֶׁשֲא ךרדב ןוסָא | ןײלַא רע ןּוא ,טיוט זיא רעדּורּב ןייז םורָאװ ,ךייַא טימ

 ר .!הָלֹואְׁש ףיוא קילגמּוא ןַא ןפערט טעװ םיא זַא ןּוא ,ןּבילּבעג זיא

 רבְשַהְ"תא לכָאל ול רֶׁשֲאַּכ יה :ץֶראָּבדבָּכ בָעְרָהְו א | זלאמ ריא סעװ ,ףיורעד ןייג טעװ ריא סָאװ געוו םעד
 ב

 | ּורְבׁש ובש םֶהיֵבֲא טהילא וָמאָּיַו םירצממ ואיִבַה רֶׁשֲא .  .רבק ןיא רעיורט טימ רָאה עָארג עניימ ןרעדינ
 דעה רֶעָה .רמאל הָדּוהְי זיִלָא רֶמאּיַ ;לָכָא-מַעַמ טל :

 {םֶכְּתִא םֶכיֵחֲא יִתְּפ יִנָפ וַאְרִיאָל למאל ׁשיִאָה נב ןוא* .דנַאל ןיא רעווש ןעוועג זיא רעננוה רעד ןוא

 ףל הָרְּבְשִ הדר נא יניחֶאדתֶא חלשְמ דשא ד נמ
 טמא מא שיפה"יפ דרג אל חלש ד ניאו :לָכֶא ,האּובּת יד ןסענעגפיוא ןּבָאה יז זַא ,ןעװעג זיא סע

 | המל לאְרש רֶמאַֹּו ;םֶכָּתִא םֶכיֵחֲא יִתְלְּב יֵנֵמ וארתדאל | רעטָאפ רעייז טָאה ,םִיַרצִמ ןופ טכַארּבעג ןּבָאה ₪ סָאװ

 | לואש ורמאמ :חַא םֶכָל דועה ו שיִאְל דיגהל יל םָתֹעַרָה 1 .וייפש לסיּב ַא ודנוא טפיוק ,רעדיװ שייג :טגָאזעג יז וצ
 ׁשיֵה יח םֶכיֵבֲא דועה רמאל ונתְרלומלו ףנ שיִאָקילַאש
 יִּכ עדנ עוריה הלאה םיִרָבְּדַה יפדלמ ול"דגה חֶא םֶכָל

 :לארשידלַא הָדּוהְי רֶמֹאֹּיַו :םֶכיֵהֲאיתֶא ודירוה רמאי ח

 ןענערָאװ :ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ּוצ טגָאועג הדוהי טָאה* = |

 טלָאז ריא :;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןַאמ רעד טנרָאװעג ודנוא טָאה

 תּומְג אָלְו ; הָיְחנְו הָכלּה הָמּוקָנְו יִּתִא רעה החלש ויָבָא .ךייַא טימ סינ ויא רעדורב רעיא ּביוא ,ןעז טינ םינפ ןַײמ

 ונֵׁשְקַבְּת יִדָיִמּונָבְרֶעַא יכלא :ונפט"סנ הּתַאַג ּנֲחַנֲאַמַּג 5  רימ ןלעװ ,זדנוא טימ רעדּורּב רעודנּוא טסקיש ּוד ביוא+

 ּףךל יתאמחו ףינפל ויתְנצַהְו לילא ויתאיבה א אלדבא ביוא* .ןײּפש ןפיוקנייִא ךיד ןלעװ ןוא ,ןרעדינּפָארַא

 רו ונבש הֶּתַעייֵּב ּונְהָמְחַמְתִה אלול יִּכ :םיִמָּיַה-לָּכ |
 קוופא | ןְּכיִא טֶהיֵבֲא לֵאָרְׂשִי םִהלֲא רמאו :םימעפ אי

 ׁשיִאָל ּודיִרוהְו םֶכילְכִּב ץֶרֶאָה תַרְמּומ וחק ֹוׂשִע תאו | 7 0

 !םיִדָקְׁשּו םיִנְמָּב טלו תאָכְנ ׁשֵבָד טעמו יִרָצ טעמ הָחְנִמ .ךייַא טימ טינ זיא רעדּורּב רעייַא ביוא ,ןעז

 יִפְּב בֵׂשּומַה ףָקָּכַה-תֶאְו םֶכָרְיְּב יחס הנשמ ףֶכָכְו = רימ ריא טָאה סָאװ ךָאנ :טנָאזעג לארשי טָאהי = =

 -תֶאְו :אוה הָּגֶׁשִמ ילוא םֶכְדִיְב וביִשֶת םֶכיֵתְחְּתְמַא 4 ַא ךָאנ טָאה ריא זא ,ןַאמ םעד .ןָאז וצ | הער יד ןָאטעג

 םֶכָל ןמו ידש לֵאְו :ׁשיִאָה-לַא ּובׁש ומוקו וחס םֶכיֵחֲא די
 -תֶאְו רָחֶא םֶכיֵחֲא-תֶא םֶכָל חלשו שיאה יִנְפַל םיִמֲחַר | | יי

 -תֶא טיִׁשָנֲאָה ותק :יתלכש יתלכש רֶׁשֲאכ יאו ןימינב וט ירעדנָאַאפ ךיז טָאה ןַאמ רעד :טגָאעג יז ןּבָאהי

 וצ ױזַא ,החפשמ רעודנוא ןגעוו ןּוא ,זדנוא ןגעװ טגערפעג

 רורּב ַא ךָאנ ריא טָאה ?רעטָאפ רעיא ךָאנ טּבעל :ןגָאז

  טגנערּב :ןגָאז טעװ רע זַא ,ןסיװ רָאג רימ ןלָאז .רעטרעװ עקיזָאדיד טיול טלײצרעד םיא ןּבָאה רימ ןּוא ?רעד

 ןלעװ רימ ןוא ,רימ טימ לגעי םעד קיש :לארשי רעטָאפ ןייז וצ טנָאזעג טָאה הדוהי ןוא ?רעדּורּב רעײַא ּפָארַא

 .רעדניק עניילק ערעודנוא יא ,ּוד יא ,רימ יא ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז רימ ידּכ ,ןייג ןלעװ ןוא ןייטשפיוא

 םיא ןוא ןעגנערּב טינ םיא ריד לעװ ךיא .ּבױא ;ןענָאמ םיא ּוטסלָאז טנַאה ןיימ ןופ ,םיא רַאפ בֵרֶע ןיב ךיא"

 ,ןטלַאהעגפיוא טינ ךיז ןטלָאװ רימ זַא םורָאװ * .געט עלַא ריד ּוצ רעטקידניזרַאפ ַא ןייז ךיא לָאז ,ריד רַאפ ןלעטשקעװַא:

 יב .לָאמ ןטײװצ םּוצ טרעקענמוא טַאהעג ךיז דנּוצַא ןיוש רימ ןטלָאװ

 םורָאװ ,ןרעדינּפָארַא טינ רימ ןלעוו ,טינ טסקיש ּוד רעּבָא

 טינ םינפ ןיימ טלָאז ריא :טגָאזעגנָא זדנּוא טָאה ןַאמ רעד |

 | ?רעדּורּב

, 
 חתפב ישח בו

 ןופ ןטכורפ עטסעב יד ןּופ טמענ :סָאװיטָא טוט ,ױזַא ָאי ןיוש םיוא :טגָאזעג ייז וצ לארשי רעטָאפ רע"ו טָאה < =

 ןּוא ,ץריוועג ,קינָאה לסיב ַא ןּוא ,םַאזלַאּב לסיב ַא ,הנתמ ַא ןַאמ םעד ּוצ ּפָארַא טגננערב ןּוא ,םילּכ ערעייַא ןיא דנָאל

 "עג טרעקעגמוא זיא סָאװ טלעג סָאד ןּוא ;טנַאה רעיײַא ןיא טימ טמענ טלעג לּפָאט ןוא * .ןעלדנַאמ ןּוא ,סינ ,ןַאדַאל

 טמענ ןּוא * .עזרַאפ ַא ןעװענ סָאד ויא רשפא ;טנַאה רעיא טימ ןרעקמּוא ריא טלָאז ,קעו ערעיײַא ןופ ליומ ןיא :ןרָאװ

 ,ןַאמ םעד ייּב גנּומירַאּברעד ןּבעג ךייַא טעוו יִדָש טָאג ןּוא * .ןַאמ םעד ּוצ רעדיװ טייג ,ףיוא טייטש ןּוא ,רעדּורּב רעייַא

 ,רעדניק עניימ ןרעװנָא ומ ךיא ביוא ,ךיא ןּוא ;ןענימינּב ןוא רעדּורּב רעדנַא רַעייִא ןזָאלקעװַא ךייַא טעװ רע ןוא

 | 0 | .ןרעװנָא ךיא לעוו



 = = 80-00) 15 ,גמ

 = מתא םדיב יחקל סטו תאוה הָחְנִמַ
 יש ףסוי .אָריַו  :ףסוי י נפל ודמעו םִיַרצִמ וו מלה |

 םשָנָאָהְ"תֶא אָבָה ותיִּבלע רֶׁשֲאַלרְמאֹה ןיִמָיְנַּב-תֶא םָּתַא
 םםיִׁשְנֲאָה ּולְכאֹי יִּתִא יִּכ ןכהְו הבט חָבָׁשּו הֶתיָּבַה
 ייִׁשיָאָה אב ףסוי רַמָא רֶׁשֲאַּכ שיאה שענ :םִיִרָהָצַב
 חי ואָבּוה יִּכ םישְנאָה וארו :ףסוי הָתיּב .םיִׁשְנֲאְה-תֶא
 ניֵתֹחְּתְמַאְּב בשה ףֶסֶּכַה רבדילע ּורְמאֹּיַו ףסוי תיֵּב
 ונילָע לפנתהלו נילע ללנתהל םיִאְבּמ ּונֲחנָא הל
 .שיִׁשיִאָה-לֶא שמ .ּונירמְחְתֶאְו םיִדְבֶעַל ונָתא תחקְלו
 כ וְרְמאּיַו !תיָּבַה חַתַּפ ולא ורבדיו ףסוי תבע רֶׁשֲא
 כּונאָבייֵכ יהיו .ולָמֶא"-רֶבֶׁשל הָלחְּתּב ּנְַרָי הרי נָא יִּכ
 יִפְּב שיארףסכ ַהנהְו וטיתחתמַאהתא .הֶחְתְפִַּו ןולֶּמַהילא
 בכ רחַא ףסכו :ּונְרְיּב ותֹא .בֶׁשנו רלקשממ ונֵּפְסַּכ ֹוּתְחַּתְמַא
 ּופְסַּכ םשחימ ּונָעַדְי אל לָכֲ רָבׁשל ונחיב .ונדרוה

 ןכ גנ םםָמיֵהלֶא ּואריתילא םפל םולש מאיו :ּונָתְֹּתִמַאּב
 .םבָכְּפְסַּכ םֶכיֵתְהְּתְמַאְּב ןומָממ םקל ןפ םֶכיִבַא יהלאו
 דכ -תֶא שיאה אבו :ןָֹעְמׁשתֶא םהלֶא אצו יִלֶא אב
 פיו .םטילנר וצחריו םִיַמִתי ףסוי .הָתִִּב םיִׁשָנֲאה
 ה ףסל אֹוכדַע .הָחְנִּמַה-תֶא וניכיו !םֶהיֵרְמֲחַל אוּפְסִמ
 וכ הָתיַּבַה סו אביו 'םֶחָל ולכאי םשדיכועמש ִּכםִָהָהְַּ
 ולדווקתשמ הָתָיָּבַה םֶדיְּבדרָשֶא הָחְנִמַה-תֶא ול ואיביו
 מ םבֶכיִבֲא םִלָׁשִה רמאף םולשל םֶהְל לאש :הָצְרָא
 חכ ךבעל םֹלָׁש ורמאמ יח ודעה םתרמא רשא קוה
 טכ "תֶא אר ויָניֵע אשיו .;ןחִּתְַּׁו ודקיו יה ּונֵרֹוע ניִבָאְל
 רֶׁשֲא ןטקה םֶכיֵחֲא הוה רֶמאֹּ ּמֲאְרִּב לחֶא ןיִמִנִּ
 יש "יפ ףפוי רהמוו גיב ּךנָי םוהלַא רמאי ילא םֵּקְרַמֲא
 הרָרְדַחַה .אָבו תְָֹּבַל שבו ויחאדלא ז ויְמָהְר ּורְמְבִ

 י ירק ווחתשוו "תכ השונד יא 'רכ

 ;ךּוא ,הנתמ 'עקיוָאדיד ןעמונעג :רענעמ יד .ןּבָאה > =

 .ןוא .;טנאה רעייו ןיא ןעמּונעגטימ לוז ןּבָאה טלעג לּפָאט

 :טרעדינעג ןּבָאה ןוא ןענאטשעגפיוא ןןענייז ליז וא .,ןענימינב |

 0 ]פסל רַאּפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק

 יוזָא ;ייז:טימ ןענימינב ןעורעד טָאה ףסֹוי יװ ןוא < -

 .גנערב :ויוה ןייז רעּביא סָאװ .םעד ּוצ טגָאזעג רע טָאה

 .ןוא ,גנוטכעש א טכעט ןוא ;ויוה ןיא ןשטנעמ יד ןײרַא
 .,ֿגָאטימ ּוצ רימ טימ ןסע ןלעוו ןשטנעמ יד םורָאװ ,וצ טיירנ
 .ןּוא .ןסייהעג טָאה ףסֹוי יװ יװַא ןָאטעג ןַאמ רעד טָאה *

 .זיוה ספסוי ןיא רענעמ יד טכַארּבעגנײרַא טָאה ןַאמ רעד

 ,ךעבייו ייז לטו ,טַאהעג ארומ ןּבָאה רענעמ יד ןּוא 5

 .ןּבָאה ייז .ןּוא .,זױה ספסו ןיא ןרָאװעג טכַארּבעגנײרַא

 ,טרעקעגמוא ווא סָאװ טלעג .םעד ןגעװ ןּופ ;טגָאזעג

 ..רומ ןרעוו ,לָאמ עטשרע סָאד קעז ערעודנוא ןיא ןרָאװעג |
 וא ,ודנוא ףיוא ןפרַאװּוצּפױרַא ךיז ידפ ,טכַארּבעגנײרַא

 . ןטומ טכענק .רַאפ ןעמענ זדנוא ןוא ,זדנּוא ףיוא ןלַאפנָא

 .ןעלוייא ערעודנוא

 ספסל רעּביא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טנענענ ייז ןּבָאה *

 ..ןיוה ןּופ | גנַאננײַא ןיא םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה ןוא ,זיוה

 רימ ,רַאה .ןיימ ,ךיד טעב ךיא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא **

 ..וייפש ןפיוק ּוצ לָאמ עטשרע סָאד טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה

 -רַאה םּוצ ןעמוקעג ןענייז רימ וא ,ןעװעג זיא סע ןּוא

 טשרע ,קעז ערעודנוא טנפעעג ןּבָאה ןוא ,קירעב

 טלעג רעודנוא ,קַאו ןייז ןופ ליומ ןיא זיא טלעג סנכעלטיא

 ןיא טכַארּבעגּפָא סע רימ ןּבָאה ;נָאװ רעלופ ןייז ןיא

 .רימ ןּבָאה טלעג רעדנַא ךָאנ ןּוא 5 .טנַאה רעודנוא

 9 .וייפש ןפיוק ּוצ ,טנַאה רעודנוא ןיא טכַארּבעגּפָארַא |

 0/0 יי | = .קעו ערעודנוא ןיא טלענ רעודנוא ןָאטעגנײרַא טָאה סע רעװ טינ ןסײװ

 | ,רעטָאפ .רעײַא  ןּופ טָאג רעד ןּוא ,טָאג רעײַא | ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא !ךייַא וצ דירפ :טנָאועג רע טָאה< =
 טכַארּבעגסיורַא טָאה רע ןּוא .ןעמוקעגנײרַא רימ זיא טלעג רעייַא :קעו ערעַא ןיא רצוא ןַא ןעקנָאשעג ךײַא טָאה
 .ןעגוע מש יז ןצ

 -ענ ןּבָאה 1 ןוא ,רעסַאװ ןבענעג טָאה רע ןּוא ,זיוה ספסוי ןיא רענעמ יד טכַארּבעגנײרַא טָאה ןַאמ רעד וא" -

 ףסוי רעדײא הנתמ יד .טיירגעגוצ ןּבָאה יז ןּוא ** ..ןעלזייא ערעייו ראפ רעטופ ןּבעגעג טָאה רע ןוא ;סיפ ערעייז ןשַאװ

 -ה 0 - :.טיורב ןסע יז ןלעװ ןטרָאד זַא טרעהעג ןּבָאה ייז םורָאװ ,גָאטימ םּוא ןעמוק טעוו

 ,טנַאה רעײז ץא סאו הנתמ יד ויוה ןיא םיא ּוצ טכַארּבעגנײרַא יז ןּבָאה ױזַא ,זיוה ןיא ןעמּוקעג זיא ףסוי לוו ןּוא *

 :טגָאזעג 4 ףצ טָאה רע ןוא , דירפ יףיוא טנערפענ 1 טָאה רע ןּוא ** .דרע רעד וצ םיא ראפ טקּוּבעג ךיז ןבָאה יז ןּוא

 ויא דירפ :טנָאזעג ייז ןבָאה * ?ךָאנ רע טּבעל !טלייצרעד םיא ןופ טָאה ריא סָאװ ,רעטָאפ ןטלַא רעיײַא וצ דירפ זיא
 | -.טקוּבעג ךיז ןּוא טגיינעג ךיו ןּבָאה יז ןוא .ךָאנ טּבעל רע ,רעטָאפ רעודנוא טכענק ןייד וצ

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןוז סרעטימ ןייז ,ןענימינב רעדורב ןיזז ןעזרעד טָאה ןּוא ,ןניוא ענייז ןביוהעופיוא רע טָאה *"
 "טייל טָאג ריִד לָאז :טנָאזעג ט טָאה רע ןוא ?טלייצרעד םיא ןּופ רימ טָאה ריא-סָאװ ,רעדּורּב רעטסגניי רעייַא סָאד זיא

 .ןוז ןיימ .ןקילעו
 טלָאװעג ךיז טָאה רע .וא ,רעדּורּב ןייז ףיוא טמעלקרַאפ םיא טָאה ץרַאה ןייז םורָאװ ,טלײַאעג ךיז טָאה ףסֹוי ןּוא *
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 ומיש רָמאו קפאתיו אצו ויָנְּפ ץחרמ :הָמַש ךְבמאל - טָאה ןוא ,רעמַאק ןיא ןײרַא רע זיא ;ןענײװרעדנַאנַאפ
7 = 

 םיִלְכִאַה םיִלְצִמלְו םדבל םהלו ודבְל ול ומישיו ;םֶהָל בל ,םינפ ןייז ןשַאװענּפָא טָאה רע ןּוא* .טנײװעג ןטרָאד

 םיִרְבעֶה-תֶא לֵכֲאְל םיִרְצִּמַה ןולבוי אבו ומ םילבל 1 ותא ןטלַאהעגנא ךיז טָאה רע ןּוא ;ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא

 יכְּבַה וינפל ובשיו :םיִרצמְל אוה הָבַעוִתיִּכ םֶחְל גל
 -לֶא שיִא םיִׁשֲָאַה ּוהְמְתִַו וָתְרעצִּ ריִעָצַהְו ֹותְרְכִבְּכ

 ןמינב תאשמ ברחו םֶהְלַא ֶנָּפ תַאִמ תאשמ אשיו :והעַ דל . \ א אה 6 עו טָאהײ ראפ ןּוא ,רעדנּוזַאּב םיא רַאפ טניילעג זעמ טאה 3
 :ומע ּורְכשיו ּתׁשִּיו תוְדָי שמח םֶּלִּכ תֶאְׂשַּמַמ ןסעגעג ןּבָאה סָא ג יד רַאפ ןוא ,רעדנּוזַאּב יז
 | ײמ = יי טיורב ןסע טינ ןענעק םירצמ יד םורָאװ ,רעדנּוזַאּב ,םיא

 טיִׁשְנאה תֶהְתַמַאדתֶא אלמ למאל ותֵֹּב-לַע רַשַא-תֶאוצִמ א "ד "ב ט"קידרעװמוא ןַא זיא סָאד לייוו ,םירבַע יד טימ
 ;וִתְחַתְמא יפכ שיאי ףסכ םישו תש ןוְכּז רשאכ לֶכֹא | .םיִרצִמ

 ;רָאו ןֹטּכַה תַחּפְמַא יִפְּב םיִׂשָּת ףֶסֶּכַה עיב) יִעיִבָנ-תֶאְו 2 רעד ,םיא רַאפ ןרָאװעג טצעזעגסיוא ןענייז יז ןוא יי

 רוא רֶקְּכַה :רפד רשא ףסוי רְבְדִּכ שעו רְבִׁש ףֵסָּכ :  ןייז טיול רערעגנִיי רעד ןוא ,טפַאשהרוכב ןייז טיול רוכב

 | ריִעָהדתֶא ואָצי םה !םֶהיֵרְמַחַו המה ורלש םיִׁשָנֲאַהְו ר ןשיווצ טרעדנווועג ךיז ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא ;טײקננוי

 יֵרֲהַא ףרר םּוק ותבע רֶׁשֲאַל מא ףסייוו וקיחרה אל םיקלח ןגָארטּוצ טזָאלעג יז טָאה רע ןוא * .רעדנַאנײא 0

 הדָעְר םהמלְׁש הֶּמָל םֶהֵלֲא ּתְרַמָאו תְנׂשְו םיִׁשָנֲאְָה וא לָאמ ףניפ ןעװעג זיא קלח סנימינב ןוא ,םיא רַאפ ןופ
 שחנ אּוהְו וב יִנֹרָא הָּתְׁשִי רֶׁשֲא הֶז .אולה :הבוט תחת ה

 םֶהְלֲא רֵּבִדְיַו םגנשינ :םתישע רֶׁשֲא טֵתֹעְרֲה וב שחע יו

 יָנֹדֲא בד הָּמִל ויָלֵא ורמי .:הֶלֶאַה םיִרָבְּדִהדִתֶא ו
 ןה :הֶוהרֶבִַּּכ תושעמ ךירבֲעַל הָליִלָח הֶּפֶאָה םיִרָבְּדַּכ ה

 ץרֶאְמ ד ףילא נביִׁשָה טיתחתמַ יִפְב ינאָצִמ רֶׁשֲאֶסְּכ | יו רעביא סָאװ םעד ןליופַאב טָאה רע ןואי דמ
 אֵצְמי רֶׁשֲא :בֶהְ וא ףֶסּכ דינא תיֵּבִמ בֹננ יאו ןעֶנְכ = "מ ןשטנעמ יד ןופ קעז יד ןָא ליפ :ןגָאז וצ יו

 ;םביִרָבעַל נד היה ונְקְנא"סנו תֶמְו ףיִדְבעמ ותא | סנכעלטיא ןיירַא ּוט ןּוא ,ןגָארט ןענעק ייז ליפיװ וייפש
 -הָיְהִי וּתִא אָצָּמִי רֶׁשֲא אּוהְדְּכ םֶכיִרְבְדְכ הּתעְיְנ רָמאְו * םעד ,רעכעּב ןיימ ןּוא * .קַאז ןייז ןופ ליומ ןיא טלעג

 זתֶא שיא ּודְדֹויו ּורֲהַמָיַו :םִיקנ יְהִּת םָּתַאְו דָבָע יל א םעד ןופ ליומ ןיא ןָאטנײרַא ּוטסלָאז ,רעכעּב םענרעּבליז

 לוָדַָּב שפחיו ווָּתחַּתִמַא שיא וחָּתְפַַו הֶצְרָא ֹּתְחַּתְמַא :י = | .האּובת ןייז רַאפ טלענ םעד טימ ,ןטסגניי םעד ןופ קַאז

 :ןמינב תהתמאב עיבנה אצמּו הלב ןִמָּכַבּו ללא ףסֹוי סָאװ טרָאװ סָאד יו יװַא ןָאטעג טָאה רע ןּוא

 ;?רֶריִעָה ובשיו ורמח"לע שיא םמעיו םָתֹלְמִׂש ערק * | .טדערעג טָאה

 .טיורּב טגײל :טנָאזעג טָאה ןּוא

 ןעקנורטעג ןּבָאה ייז ןוא .קלח סנכעלטיא רעייז יװ ליפ

 .םיא טימ ןעקנּורטעגנָא ךיז ןּוא

 | קימ מ? ",דמ יד ןענייז ױזַא ,ןטכולעגפיוא טָאה ןגרָאמ רעד יװ *

 ןעוועג טינ ךָאנ ,טָאטש ןופ ןעגנַאגעגפױרַא סָאװרָאנ ןענייו ייו* .ןעלזייא ערעייז ןּוא ייז ,ןרָאװעג טקישעגקעװַא רענעמ

 "יז טסעוו ּוד זַא ןּוא ,ןשטנעמ יד ךָאנ גָאי ,ףיוא ייטש :זיוה ןייז רעּביא סָאװ םעד ּוצ טגָאזעג ףסֹוי טָאה יװַא ,קעװַא טײװ

 ראה ןיימ סָאװ רעד ךָאד זיא סָאד * ?הבוט ַא רַאפ הער ַא טלָאצעגּפָא ריא טָאה סָאװרַאּפ :ײז ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ,ןגָאינָא

 טָאה ריא סָאװ טימ ןעגנַאנַאּב טכעלש ךיז טָאה ריא .םיא טימ ןרעביוצ רע טּוט ןרעביוצ ןּוא ,םיא ןופ :טקנירט

 | .ןָאטעג
 סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאהי .רעטרעװ עקיזָאדיד טדערעג ייז וצ טָאה ןּוא ,טגָאיעגנָא יז טָאה רע ןּוא *

 רימ סָאװ טלעג סָאד ,עו* !ךַאז ַאזַא ןָאט ןופ טכענק ענייד ןרעװ ןלָאז טיהַאּב ?רעטרעװ עכלעזַא רַאה ןיימ טדער

 ןופ ןעבנג רימ ןלעװ לוו טנייה ,ןַעַנּכ דנַאל ןופ טרעקעגמּוא ריד רימ ןּבָאה ,קעז ערעזדנּוא ןופ ליומ ןיא ןענופעג ןּבָאה

 לָאז ,ןרעוו ןענופעג םיא ייב טעװ ךע סָאװ טכענק ענייד ןופ רעקינעי רעד * !דלָאג רעדָא רעּבליז ויוה סרַאה ןייד

 | | .רַאה ןיימ ּוצ טכענק ןייו ןלעװ רימ ךיוא ןּוא ,ןּברַאטש

 םיא ייּב טעװ רע סָאװ רעד רָאנ לָאז ,רעטרעװ ערעײַא יװ יוװַא ןייז דנּוצַא טָאה טלָאזעג םגה :טגָאזעג רע טָאה יי

 .ןייר ןייז טעװ ריא ןּוא ,רימ ּוצ טכענק ַא ןייז ,ןרעװ ןענופענ

 ןייז רעכעלטיא טנפעעג ןּבָאה "יז ןוא ,דרע רעד ףיוא קַאז ןייז רעכעלטיא טוָאלענּפָארַא ךיג ףיוא ײז ןּבָאה 1

 רעכעּב רעד ז ןוא .טקידנעעג רע טָאה ןטסגניי ןטימ ןּוא ,ןביוהעננָא רע טָאה ןטסטלע ןטימ ;טכױזעג טָאה רע ןּוא * .קַאז

 .קַאז טנימינּב ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא

 ןיא טרעקעגמּוא רז ןּבָאה ייז ןוא ,לזייא ןייז ןדָאלעגפיוא טָאה רעכעלטיא ןוא ,רעדיילק ערעייז ןסירעצ יז ןּבָאה יי
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 יי ולפיו םש ּונָרע אה ףסוי הָתיִב ֹויֶָאְ הָדּוהְי אבו
 יפפ רשַא הוה השעמהדהמ ףסוי ם םֶהָלֹי רֶמאֹּיַו !הָצְרָא ונפל
 :יִנָמְּכ רֶׁשֲא ׁשיִא שחנו ׁשֵחַנייִּכ םּחְעְד אֹוָלֲה םֶתיִׂשָע
 ₪ קָּדַׁשְִנ"ַמּו רּבַדּנ"רַמ ינדאל * רַמאֹניחַמ הָדּודְי רמה
 דםכנ ינדאל םיִדָבִע ונגה ךיִדְבִע ןועדתַא אָצָמ םיִהלֶאָה
 " יל הָליִלֲח רֶמאֹּ ודי עבה אָצְמִנ-רָׁשֲא םֶג ּונֲחנֲא
 יִלהְיהָי אּוה ֹודָיְּב עיִכְנה אָצְמִנ רֶׁשֲא ׁשיִאָה תאְ תושעמ
 תה .וםֶכיִבֲא-לֶא םולשל ול םֶּתַאְו דָבָע

 .טָאטש

 --הה שני ,תישארב
 ןיא רעדירב ענייז טימ ןעמּוקענ זיא הדוהי ןוא יי

 . ךענייז יז ןוא .ןעוועג ןטרָאד ךָאנ ויא רע ןוא ;ויוה ספסֹוי
 .דרע רעד ּוצ םיא רַאפ ןלַאפעג

 ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ :טנָאזעג ייז וצ ףסֹוי טָאה י*

 זַא טסּווועג טינ ריא טָאה ?ןָאטעג טָאה ריא סָאװ גנואוט
 יי ?ךיא י ןַאמ ַאזַא ןרעביוצ טוט ןרעביוצ

 ןיימ ּוצ ןגָאז רימ ןלָאז סָאװ :טגָאזעג הדוהי טָאה יי
 טָא - .טכענק ענייד ןּופ דניז יד ןענופעג טָאה טָאג ?ןרעפטנערַאפ ךיו רימ ןלָאז סָאװ ןוא ,ןדער רימ ןלָאז סָאװ ,רַאה
 3 .טנַאה ןייז ןיא ןרָאװעג ןענופעג ויא רעכעב רעד סָאװ רעד יא ,רימ יא ,רַאה ןיימ וצ טכענק רימ ןענייד

 ,טנָאה ןייז ןיא ןרָאװעג ןענופעג זיא רעכעּב רעד סָאװ ןַאמ רעד !ןָאט ּוצ סָאד רימ הלילח :טנָאועג רע טָאה יי
 .רעטָאפ רעײַא ּוצ םולשב ףױרַא טיינ ריא ןּוא ,רימ ּוצ טכעוק ַא ןייז לָאז רע

 חי 2 בע אָנ-רֶּבַדָי יִנדֶא יכ לָמאו הָדּוהְי ויִלֵא שנו
 זרָעְרְפַּפ ומ יִּכ ףדְבְצְּב פא רַחָי-לֵאְ יִנדַא ינְאְב
 = שי ;תָאוא בָא םֶכְליִׁשיה רמאל ויָדְבֲעדתֶא לֵאָׁש יִנדַא
 כ ויחְאְו ןטק םינקו דלוו ןכָו בָא ונלשי יִגֹדָא-לֶא ' -ֶמאֹּנַו
 אכ -לֶא ָמאֹתַו :ובהא יָא יִמַאְל ובל אוָה רַתְקַנ תמ
 גנ לא רֶמאֹוו :ווָלָע יִניֵע הָמיֵשֲאְ יל ּוהָדְרְ ךיֶדְבִע
 תמו ויָבָא-תֶא בע ויבָאדתֶא בןעל רעה לכוידאל ינדא
 פ אל םכְתא ןְטְּקִד םֶכיִחֶא דֶרֵי אל"סא ךיֶדְבֲע-לֶא רָמאתו
 רכ "דג יִבָא ךֶדְבע-לא ּוניֵלְצ יכ יהו !יִנָּפ תואְרל ןּופִסְח
 הכ "טעְמ ונלדרבש ּובְׁש וניבָא רָמאו ;יִנֹדֲא יִרְבִּד תֶא ול |

 וכ ונָתִא ןטקה ּוניִחֶא שיחסא תֶרֶרֶל לכונ אל מא :לָכֶא
 ְטְּקִה ּוניִחֶאְו שיא .ינְפ וארל לָפּנ אָלייֵכ ונדד <

 ט יִּכ םָתְעַי םֶתַא וניל יִבָא ְךֶדְבַע רֶמאַּ :ּונָתַא ונניא
 זכ דא רמאָו יִּתַאֵמ דָחָאָה אצו :יִּתְׁשִא ִיהְדִלְי םִינָׁש
 טכ ז"רן"תָא-םַג םתְחְקְלּו :הנְהְדדע ויָתיִאְר אֵלְו ףרמ ףרט
 קרַעְרְּב יִתְבישתֶא םַּתְדַרֹהְו ןּוסָא ּודָרָקְו ינפ עמ
 = ל טק ניֵא רעהו יבָא .ּךּדְבטְֶא ל יִאבְּכ הָמֹעְו :הָלאׁש
 יש תק רעה יא ותֹאְרּכהֶָהְו:ָשְפַנב הָרׁשקָׂשְפִנו

 = קמ מק %

 .רַאה רעזדנּוא ןופ רעטרעװ יד טלײצרעד םיא רימ ןּבָאה ,רעטָאפ רעודנּוא ,טכענק ןייד. ּוצ ןעמוקעג
 ,זיפש לסיב ַא ודנוא טפיוק ,רעדיװ טייג :טנָאזעג טָאה רעטָאּפ רעודנוא

 .רעדָא רעטָאפ ַא ריא טָאה :;ןגָאז וצ |

 ןטלַא ןַא ןּבָאה רימ :רַאה ןיימ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה רימ

 ;טגָאועג טָאה ןּוא ,םיא וצ טנענעג הדוהי טָאה י*

 ןדער טכענק ןייד טשרָאקַא לָאז ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא

 ןרָאצ ןייד לָאז ןּוא ,רַאה ןיימ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טרָאװ ַא

 יו ױזַא טסיּב ּוד םורָאװ ;טכענק ןייד ףיוא ןעמירג טינ

 יװַא ,טכענק ענייז טנערפעג טָאה רַאה ןיימ*  .הערַּפ

 ןוא * ?רעדּורּב ָא

 זיא רעדורב ןייז סָאװ ,םינוקזְדּב םעניילק ַא ןוא ,רעטָאפ

 ןייז ןוא ,רעטּומ ןייז ןופ ןּבילּבעג זיא ןײלַא רע ןוא ,טיוט
 ענייד וצ טנָאועג וטסָאה" .ּביל םיא טָאה רעטָאפ

 = ןיימ ןָאט לָאז ךיא ,רימ ּוצ ּפָארַא םיא טגנערּב :טכענק

 < רעד :רַאה ןיימ וצ טגָאזעג רימ ןּבָאה =  .םיא ףיוא גיוא
 טעװ רע זַא םורָאװ ,רעטָאפ ןייז ןזָאלרַאפ טינ ןעק לגני |

 ּוטסָאה* .ןּברַאטש רעד טעװ ,רעטָאפ ןייז ןזָאלרַאפ

 רעדורב רעטסגני רעיא ביוא :טכענק ענייד ּוצ טגָאזעג

 ןיימ רעמ ריא טלָאז ,ךייַא טימ ןרעדינּפָארַא טינ טעוו

 -פױרַא ןענייז רימ זַא ,ןעװענ זיא סע ןּוא** .ןעז טינ םינפ

 זָא ןוא *

 טינ ןענעק רימ :טגָאזעג רימ ןּבָאה יי
 = ןענעק רימ םורָאװ ,ןרעדיּפָארַא רימ ןלעװ ,ודנוא טימ ןייז טעװ רעדּורּב רעטסגניי רעודנוא ביוא רָאנ ;ןרעדינּפָארַא

 ּוצ ,רעטָאפ רעודנוא ,טכענק ןייד טָאה ** .ודנּוא טימ טינ זיא רעדורב רעטסגניי רעודנּא ּוװַא ,םינפ סנַאמ םעד ןעז טינ
 ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ויא רענייא ןּוא * .ןרָאּבעג ּבײװ ןיימ רימ טָאה ײװצ זַא טסײװ ריא :טגָאזעג ודנוא

 טעוו ריא .זַא ןּוא** .דנּוצַא זיב ןעועג טינ םיא ּבָאה ךיא ןּוא ;ןרָאוועג טקּוצרַאפ רע זיא ןקּוצרַאפ ,רָאװרַאפ :טגָאזעג |
 רָאה עָארג ענימ ןרעדינ ןכַאמ ריא טעוו ,קילגמוא ןַא ןפערט טעװ םיא ןּוא ,םינּפ ןיימ ןּופ ןקיוָאדמעד ךיוא ןעמענקעווא
 ודנוא טימ זיא לגני רעד ןּוא ,רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד ּוצ ןעמּוק לעװ ךיא זַא דנוצַא ןוא * .רבק ןיא רעמּוק טימ
 ,ןּברַאטש רע טעװ ױזַא ,ָאטינ זיא לגני רעד זַא ןעז טעװ רע יו ,זיא י ,לעז ןייז ּוצ ןדנּוּבענוצ ויא לעז ןיזי יװ יוזא ,אטינ
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 ןופ רָאה עָארג יד ןרעדינ ןכַאמ ןלעוו טכענק ענייד ןּוא

 .רבק ןיא רעיורט טימ ,רעטָאּפ רעודנוא ,טכענק ןייד |
 וצ לגנִיי םעד רַאּפ ןעוועג בֵרֶע ויא טכענק ןייד םורָאװ =*

 טינ םיא ריד לעװ ךיא ביוא :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעטָאפ ןַיז
 רעטָאפ ןיימ וצ רעטקידניזרַאפ ַא ןייז ךיא לָאו ,ןעגנערב

 טכענק ןייד לָאז ,ךיד טעּב ךיא ,דנּוצַא ןוא < .געט עלַא

 ןוא ,רַאה ןיימ ּוצ טכענק ַא ,לגניי םעד טָאטשנָא ןביילב

 םורָאּו < .רעדירּב ענייז טימ ןיינפיורַא לָאז לגני רעד

 זיא לגני רעד זַא ,רעטָאפ ןיימ וצ ןײגפױרַא ךיא ןעק יװ

 טעװ סָאװ זייב סָאד ןעווצ הלילח לעװ ךיא ?רימ טימ טינ

 .רעטָאפ ןיימ ןפערט

 - רַאפ ןטלַאהנייַא טנעקעג טינ ךיז טָאה ףסֹוי ןואי המ

 רע ןּוא ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ עלַא

 .רימ ןּופ ןשטנעמ עלַא סױרַא טריפ :ןפּורעגסיוא טָאה

  ףסֹוי ןעוו ,םיא ןּבעל ןענַאטשעג טינ זיא שטנעמ ןײק ןוא
 טָאה רע ןּוא* .רעדירּב ענייז ּוצ טנעקרעד ךיז טָאה

 ןּבָאה םירצמ יד ןּוא ,ןײװעג ןיא לוק ןייז טזָאלעגסױרַא
 .ןופרעד טרעהעג טָאה ןהערַפ ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;טרעהעג

 ןיב ךיא :רעדירּב ענייז וצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא* =

 ןּבָאה רעדירּב ענייו ןוא ?רעטָאפ ןיימ ךָאנ טבעל ;ףסֹוי

 "רעד ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,ןרעפטנע טנעקעג טינ םיא

 .םיא רַאפ ןקָארש

 ּוצ טנענעג :רעדירב ענייז ּוצ טגָאזעג ףסל טָאה* = =

 13 ,המ-32 ,דמ

 :הדָלֶאְׁש ןוְּב וניִבָא ְּךֶדְבִע תביִשתא ףיִדָבַע ּדיִרֹהְ
 ָאיִבֲא אלדפא רמאל יִבָא םעמ רעּנה"תַא בֶרֶע ל ְךֶדֶבַע יִּכ בל
 < .ףֶּדְבַע אָליבִׁשִי הָּתְַ !םיִמָיה-לְּכ יִבְאָל יִתאָטָהְו דלא :ל
 ןיִאייֵּכ :ויָהָאדבִע לע רַעַּוהְו ינדאל דבַע רענה תַחֵּת דל

 רֶׁשֲא עֶרֶב הָאְרֶא ןֵּפ יִּתַא ּונְניֵא רעהו יִבָא-לָא הָלָעֲא
 | :יכא"תֶא אָצְמ \

 המ

 6 ה- הב ' [:

 עֶמׁשִי .םִיַרְצִמ עשיו יכְבְּב  טקיתֶא ןקו יח לא ב
 יִבָא דועה ףסז יִנֲא ֹוָחָא-לָא סו רֶמאֹּיַו !הֶעְרַּפ תיב ג
 רָמאַֹו .ויִנָפִמ לַהְבִ יִּכ ותא תֹונעַל ויָחָא ולְכיאלְו יח ד

 םֶכיִחֲא ףסוי ינֲא רמא' ושגמ ילא אנדושנ ויָחֶאלֶא ףסוי
 -לאו ובֲצְעַּת-לַא | הָּתַעְו !הָמְיְרְצִמ יתא םֶּתְרַכְמיִרְׁשֲא ה

 נְלְׁש הָיַחְמל יפ הנה יתא םֶּתְרַכְמייִכ םֶכיֵניֵעּב רחי
 זרק בֶרְָּב בָעְרָה םִיָתנׁש הָוייִּכ ;םֶכינְּפֹל םיהלָא +
 ינחלשמו ;ריִצָקְו ׁשיִרָח"ןיא רֶׁשֲא םיִנָׁש ׁשֵמָח לע ז

 בכל תויחהלּו ץֶרָאְּב תיִרָאְׁש םָכְל םושל םֶכיֵנְפִל םיִהְלֶא
 וכ האמ יתא םָּתְחַלָׁש םֶתַאדאְל הָּתַעְו :הָלֹדְנ הָמיִלְפִל לש

 לשמו ותיבילכל ןֹורָאלּו הערפל בָאל ינמישיו םיקלָאה
 יָא םֶתְרִמֲאַו יִבָאדלֶא ול ורָהְמ :םירצמ ץֶרָאילֶכּב :

 םכרְצִמילָכְל דאל םיקלָא יִנָמָׂש ףסוי נב למָא הֵּכ
 בורק הֵיְהְו ןְשניְרַאְב ּתְבשְו ;דמַעּתילֵא יִלֲא הדר
 !ךֶלירְׁשֲא-לְכְְ ָךרֶקְכְְנאֹצְ נב ינו ּךנְבּו הֶּתִא 0
 שָרָוְּפ ּבעָר םינש שמח דועדיּכ םש ּדְתֶא יִתְלַּבְלַבְו א
 ינו תואר .םֶכיִנע הגה) !ךֶל"רֶׁשֲא-לְכִ ךתיבו הָּתַא בי
 יִבָאְל םָתדִנהְו :םָכילֲא רפדמה יִפייּכ ןימנב יֵהָא +

 םקְרַהְמּו םָתיִאְר רֶׁשֲא-לָּכ תַאְ םִיַרְצִמְּב ירֹובְּכ-לָּכיתֶא

 -רַאֿפ ךימ טָאה ריא סָאװ ,ףסֹוי רעדּורּב רעײַא ןיּב ךיא :טנָאזעג טָאה רע ןּוא .טנענעג יז ןּבָאה .ְךייַא טעּב ךיא ,רימ

 סָאװ ,ןגיוא ערעײַא ןיא ןסירדרַאפ טינ לָאז ןּוא ,ןעמעלק טינ ךייַא ריא טלָאז דנּוצַא ןוא* .םִיַרצִמ ןייק טפיוק

 םורָאװ* .סױרַאפ ְךייַא טקישענ טָאג ךימ טָאה סנּבעל ןטלָאהרעד ּוצ םורָאװ ,רעהַא טפיוקרַאּפ .ךימ טָאה ריא

 .רעקַא ןייק ןייז טינ טעװ סע סָאװ ,ןייז ןלעװ רָאי ףניפ ךָאנ ןּוא ,דנַאל ןיא זיא .רעגנוה רעד דָא .רָאי ייווצ .ןיוש

 ךייַא ןוא ,דרע רעד ףיוא ּבײלּברעּביא ןַא ןוָאל ּוצ ךייַא ידפ ,סיורָאפ ָךייַא טקישעג ךימ טָאה טָאג ןואי ..טינש ןייק ןּוא

 ןּוא ;טָאג טרעיינ ,טקישעג רעהַא ךימ טָאה ריא טינ ,דנוצַא ןּוא* .העושי רעסיורג ַא ךרוד ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד וצ

 ןרעּביא רעקיטלעװעג ַא רַאפ ןּוא ,ויוה ןצנַאג ןייז ףיוא רַאה א רַאּפ ןּוא ,ןהערַּפ וצ רעטָאפ ַא רַאפ טכַאמענ ךימ טָאה רע

 ןּוז ןייד טגָאזעג טָאה ױזַא :םיא ּוצ ןגָאז טלָאז ריא ןוא ,רעטָאפ ןיימ ּוצ ףױרַא טייג ןּוא טליײַא*  .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאנ

 .ןטלַאהפיוא טינ ךיז טטלָאז ,רימ ּוצ ּפָארַא רעדינ ;םִיַרצִמ .ץנַאג רעּביא רַאה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה טָאג :ףסֹוי

 ,רעדניק סרעדניק עגיײד ןּוא רעדניק ענייד ןּוא ּוד ,רימ ּוצ טנָאנ ןייו טסעװ ןּוא ,ןְׁשֹוג דנַאל ןיא ןציז טסעוו ןּוא יי

 םורָאװ ;ןטלַאהסיוא ןטרָאד ךיד לעװ ךיא ןוא * .טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןוא ,רעדניר ענייד ןוא ,ףָאש ענייד ןוא

 .טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןוא טניזעגויוה ןייד ןוא ּוד ,ןעמוקמּוא טינ טסלָאז ידּכ ;רעגנוה רעד ןייז טעװ רָאי ףניפ ךָאנ

 ןּוא* .ךייַא ּוצ סָאד טדער ליומ ןיימ זַא ,ןענימינב רעדורב ןיימ ןופ ןגיוא יד ןּוא ,ןויוא ערעײַא ןעעז טָא ןּוא :

 ןּוא ,ןעועג טָאה ריא סָאװ ץלַא ןוא ,םִיַרצִמ .ןיא דובּכ ןצנַאג .ןיימ רעטָאפ ןיימ ןלײצרעד | טאו ריא



 וו ,ומ-- . : ,המ

 דו דב ויחָאְדְמְנב יי יראָוצדלע לש :הָוהיבָאדתַא ָּתְדרהְ
 ט םֶהָלֲע ךב ויָחָא-לָכְל קנו ;ויראזַצ-לַע הָכָּב ןֶמיְנִבּו
 ₪ ?דערפ תיֵּב עמשנ ללהו :וּתִא ווָחֶא ובד ןכ ירחאו
 :וידבע יֵניֵעְבּו הערפ נע בטייו ףסיי יִחֲא ּואָּב רמאל
 י לָעְט יׂשָע תא ךיהֵא-לא רֶמָא ףמוײלֶא לעֶרַּפ מא
 חי טבֶכיִבַא-תֶא וחקו :ןַעֶנְכ הָצְרַא ּואְביּוכְלּו םֶכְריִעְב-תֶא
 םִיַרְצִמ ץֶרֶא בּוט-תֶא םֶכָל הָנְּתֶאו יל ּואָבּוםֶכיֵתב-תֶאְו
 יי וָחְק יׂשֵע תאָז הָתוְצ הָּתִאְו :ץֶרָאָה .בלקְתֶא ּולְכִאו
 קכתאשנו םָכיֵׁשְנלְו םֶכְּפַמְל תולנע םירצמ ץֶרֶאְמ םֶכָל
 כ דיִּכ םֶכיֵלְּב-לַמ טֶחֶּתילַא םֶכְניְֵו +טְתאָבּו םֶכיִבָאתֶא
 = ₪ לֵאָרָׂשִיינְּב ןְכיושֲעַיַג :אּוד םֶכָל םִיָרְִמ ץרָא-לָּכ בס
 תרָהצ םהְל ןּתיו העְרפ יפדלע תולנע ףסוי םהְל ןתו
 בכ ְןַָנ ןמָינבְלּו תֶלֶמׂש תוּפַלֲח שיִאְל ןֵתָנ םֶּלִכְל :ךרדל
 כ חלש ויִבָאְלּו - :תלמש תַפְלַח שמחו ףֶקֶּכ תואמ ׁשֶלְׁש
 - תֹנתֶא רֶשעְו םִיָרְצִמ בּוטמ םיִאְׂשְנ םיִרֹמֲח הָדָׂשֶע א

 טי יין יי ובאו יה א בא יו 6 יי 454 "אהא צי

 מ רב רֶׁשֲא אה יב תֶא אלא ורד ו לי מאה 7
 ותא תאשל ףסֹי .חלָש"רַשא תֹולְנֲעֲה-תֶא ארו םהְלֶא
 'בר ו בר לארשי מאו ּ!םֶהיֵבֲא בקע חור יִהְּתַו
 0 .ותֹוְמָא םֶרָמְּב ונֲאְרָאָו הָכְלֵא יִח יב

 א םיִחְבְו חַפְזיו עבש הָרֲאְּב אֹבָו ראי טארש עפוו
 ב תֶאְרַמְּב לאְרְשיְל | םיהלֶא רֶמאֹּל ;קֶחְצִי ויְבֶא יהלאל
 גיא רֶמאַֹּו :ינה רמאוו \ בק | בק רֶמאּיַו הלה לה

 .דנַאל ןופ סטעפ

 ערעײַא רַאּפ ןנעוו םִיַרצִמ .דנַאל ןופ ךייַא טמענ :סָאװ

 | טלָאז ריא ןוא ,רעּבײװ ערעייא רַאפ ןּוא ,רעדניק .עגיילק |

 .ןעמוק ןּוא רעטָאּפ רעײֵא ןעמענפױרַא

 סָאד םורָאװ ,ןכַאז ערעײַא םּוא ןרעמיק טינ ךיז לָאז

 רעטָאפ : מ ןעמערפָּארַא ןוא ןלײֵא ו טלָאו ריא

 קאן - 000009 | .רעהַא

 העדורב ןייז ןּופ זדלַאה ןפיוא א ןלַאפעג זיא רע ןוא + =

 ףיוא טגײװעג טָאה ןימינב ןּוא ,טנייוועג טָאה ןּוא ,ןענימינב

 - ;רעדירב ענייז עלַא טשוקעג טָאה רע ןוא *  .זדלַאה ןייז
 ענייז ןּבָאה ךָאנרעד ןוא ,ייז ףיוא טנײװעג טָאה ןּוא
 .םיא טימ טדערעג רעדירב

 סהערַּפ יא ןרָאװעג טרעהעג זיא גנַאלק רעד ןוא <

 - ןּוא ;ןעמוקענ ןענייז רעדירב ספסיי :ןנָאז וצ ױוַא ,ויוה

 י יָד יא ןוא ,ןְהעֶרַּפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפענליֹוװ ויא סע

 יי י - - .טכענק עניו ןופ ןניוא

 עניד ּוִצ גאו | :ןפסלי ו וצ טנָאזעג טָאה הערַּפ ןּוא יי

 < ןא. תומהב ערעײַא ןָא טדָאל .:סָאװיטָא טוט :רעדירּב :
 ,רעטָאפ רעיא טמענ ןוא י* ,ןַעַנּכ דנַאל ןייק טמוק ,טײג

 לעװ ךיא | ןוא ,רימ ּוצ טמוק ןוא ,ןטניזעגזיוה ערעַא ןוא
 | סָאד טסע ןוא , םִיַרצִמ דנַאל ןופ עטסעב סָאד ןּבעג ךייַא

 "טָא טוט ,ןלױפַאּב טסרעוו ּוד ןּוא *

 גיוא רעײַא ןּוא 20

 .:סרעיײַא זיא םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןּופ עטסעּב

 טָאה ףסֹי ןוא ,ןָאטעג ױזַא ןלארׂשי ןּופ ןיז יד ןּבָאה *
 רע ןּוא ,ןהערַּפ ןופ ליומ םעד טיול ,ןגעװ ןּבעגעג ו 0/0 התא ןומס כ,ףמ

 טָאה ןענימינב ןוא ,ןכעלטיא רַאפ רעדילק ןעגנַאג ןּבעגעג רע טָאה ןעמעלַא כ .געװ ןפיוא וייפש ןּבעגעג ₪ טָאה

 ןכיילגסעד רע טָאה .רעטָאפ ןייז וצ ןּוא* = .רעדיילק גנַאג ףניפ ןֹוא ,קיטשרעבליו טרעדנוה יירד ןבענעג רע |

 .ךֹוא  ,טיורּב ןוא האובת טימ ןדָאלַאּב סנילעוייא ןעצ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןטסעּב ןטימ .ןדָאלַאּב ןעלוייא ןעצ טקישענ

 רע וא :ןעונַאנעגקעװַא ןענייז יז ןּוא ,רעדירב ענייז טקישעגקעװַא טָאה רע ןוא * .געװ ןפיוא רעטָאפ ןייז רַאפ וייפש

 - / - .געװ ןפיוא ןגירק טינ ךייַא טלָאז ריא :טגָאזעגנָא ייז טָאה

 יז א 2 ..ןבקעי ר רעטָאּפ רעייו ּוצ ןענפ רנַאל ןייק ןעמוקענ ןענייז ןּוא , םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז ןוא* =

 ןַײז .ויא .םִיַרצִמ .דנַאל ןצנַאג ןרעביא טקיטלעװעג רע זַא ןּוא ;ךָאנ טבעל ףסֹוי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טלייצרעד םיא ןּבָאה

 ,ןפסוי ןופ .רעטרעה עלַא | טלייצרעד םיא ײז ןּבָאה * .טּבױלגעג טינ ייז טָאה רע םורָאװ ,ןרָאװעג טליקרַאפ ץרַאה

 ןופ ,טסייג רעד ןוא ,ןריפ ּוצ םיא טקישעג טָאה ףסֹוי סָאװ ןגעװ יד ןעועג טָאה רע ןוא ,טדערעג יז וצ טָאה רע סָאװ

 ןוא יג לעװ .ךיא ;ךָאג טּבעל ףסֹו ןוז ןיימ !נונעג :טגָאזעג טָאה לארׂשי "וא 5 .טּבעלעוּפָא טָאה ןבקעי רעטָאפ רעייז

 ,ּברַאטש ךיא רעדײא ןעז םיא לעװ

 טָאה רע ןוא ,עַבָשירַאּב ב ןייק ךעמוקעג דוא ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןגיוצעגקעװַא טָאה לארשי ןואי זײ \!

 .ןעגנואעז ןיא ןלארשי ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא* .ןקחצי רעטָאפ ןייז ןופ טָאג םעד ּוצ רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג

 ןיב ךיא :טגָאזעג רע טָאה*  .ךיא ץב אד :טנָאזעג רע טָאה !בקעי ,בקעי :טגָאזעג טָאה ןוא ,טכַאנ רעד ןופ |
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 לורָניְליּכ ָמָירְצִמ הָדְרַמ אָריִתילַא יבא יקלֶא לֵאָה =  ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז ,רעטָאפ ןייד ןופ טָאג רעד ,טָאג
 ָךֶלעֶא יִכָאְו הָמירְצִמ מע דרא יִכנא :םש .ּךֶמיִׂשֲא ד | |

 רַאְּבִמ בקי םקוו :יניעלע ודי תיִׁשָי ףֵמוְו הָלָעְיַנ ה
 פטי םֶהיִבֲא בֵקֲעי-תֶא לֵאָרְׂשִיינב ואש עבש

 קלָאפ סיורג ַא רַאפ םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק ןרע דינּוצּפָארַא

 ןרעדינּפָארַא לעװ ךיא* .ןכַאמ ןטרָאד ךיד ךיא לעװ

 :ותֹא תאֹׂשָל הָערּפ חַלׁש-רֶׁשֲא תֹולָנֲעָּב םֶליִׁשְניִתֶאְו = ך'א לעװ ןענערּבפױרַא ךיוא ןוא ,םִיַרצִמ ןייק ריד טימ
 ןַעַנְּכ ראב ושכר רשא טְׁשּוכְריתֶאְםֶהינְקִמ-תֶא רחלי + טנַאה ןייז ןָאטפיורַא טעװ ףסֹוי ןּוא .ןעגנערבפיורַא ךיד
 ותא וינָב נבו וָָּב :ותא ועְרחלֶכְו בלע המיר ואבְמ ו .ןגיוא ענייד ףיוא

 ס | :הָמָיִרְצמ ותא איבה וערכו וינָּב תָֹנְבּ ויָתֹנִּב

 ויִנְבּו .בֶקָעַי הָמָיַרצִמ םיִאְּבַה לארשיחינב תמש הָלֶאְ 'מח | הי

 :יִמִרָכו ןְרֶצֶחו אולפו דוח ןְבּואְר ןנְבּו :ןְבּואְר בֶקֲעַירְכִּב < רעטָאפ רעייז טריפעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד

 ב לואשו רַחְצְו ןיכו דחו ןיִמיְו לאומי ןועמש יֵנְבּו * = ,רעּבײװ ערעייו ןוא ,רעדניק עניילק ערעייז ןוא ,ןבקעי

 רע הָדּוְי בו  !יִרֶרְמּו תהק ןושר) י וול יִנְבּו :תיִנֲעַנְּכַד = .ןריפ ּוצ םיא טקישעג טָאה הערַּפ סָאװ ןגעװ יד ףיוא

 יֵגְב ויהיו ןעַגְּכ ץֶרָאְּב ןנואורע תמו חרזו ץרפו הָלָׁשו שאו | םָאװ געמרַאפ רעיײז ןוא ,יפ ערעייז ןעמינעג ןבָאה יז ןוא

 ;ןְרְמִׁשְו בויו הפו עלות רָכשְׂשִי יִנְבו :לומחו ןְרְצִחְץִרַּפ < } |

 הְָלְירֶׁשֶ הל נוהל :לֶאְלְְ ולאו דרפ לבו ינבו ו  ןעמולע ןענייז ייז ןוא ,ןענכ דנַאל ןיא ןבילקעגגָ ןּבָאה יי
 וְבוונְּב שָפנ"לָּכ תב הָניד תֶאְו םֶרָא ןֵּדַפְּב בעיל ענייז* ;םיא טימ רעדניק ענייז עלַא ןוא בקעי ,םִיַרצִמ ןייק
 יע ןְּבְצֶאְו ינוש יִּנַחְו ןויפצ דָנ יֵנְבּו :שלשו םישלָש 6 = ענייז ןוא ,רעטכעט ענייז ,םיא טימ ןיז סניז ענייז ןּוא ןיז

 הָעיִרְבּו ישו הָושיו הָנמי רֶׁשֲא ינבו :יִלֶארַאו יָרורָאְ 1 טכַארּבעג רע טָאה ,רעדניק ענייז עלַא ןוא ,רעטכעט סניז

 - הלב הלא :לֵאיַכְלַמ רֶבָה הָעיִרְב ינְבּו םָתֹרֲא חרָׂשְו חי |
 שש בליל הֶלֶאתֶא דלתַוו תב הֶאְלְל ןבל ןתָל-רֶׁשֲא |

 דל :ןָמָינְבּו ףסוי בלע תֶשֶא לַהָר יִנֶּב :שָפנ הָרָשָע 5  לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא 5 |

 עֵרָּפ יטופ-תב תַנְסֶא ולד הדל רֶׁשֲא םִיַרְצִמ ץֶרָאָב ףסויל | :רעדניק ענייז ןוא בקעי ,םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 םֶכָבָו עלַּב ץמינב נבו :םִירְפֶאיתֶאְו השנְמתֶא ןָא ןהפ יט ,ךוגט :ןענבואר ןופ ןיז יד ןוא* .ןבואר רוָכּב סבקעי
 הָלַא :ְֶּאְו םיִפחְו םיפכ שארו יחא ןְמעְֶו אָרנ לֵּבְׁשַאְו ככ :וענועמש ןופ זיז יד זוא יי מר זוא ,ןורצח זוא .אולפ זוא
 :רָׂשָע העְּבְרִג ׁשֶפְ-לְּכ בקעיל דלי רשא לח ב = ד/יעמש ןופ זי 'ד ןוא * .ימרַּכןוא ,ןורצֶ ןוא ,אולפ ןוא
 :םכלשו רציִו ינוגו לאצחי יֵָּתִפַניִנְבּו ;םיִׁשָח ןֶדייִנְבּו 2 לּואָש ןּוא ,רֵחֹוצ ןּוא ,ןיכי ןוא ,דֵהֹוא ןוא ,ןימְי ןּוא ,לָאּומי
 "תא דלתו ֹוְּתַּב לחרל ןבל ןתָנ-רֶׁשֲא הלב יִנְּב הֶּלַא זי = ,ןשרנ :ןיול ןופ ןיז יד ןוא < = .תינָענ ַא ןופ ןּוז רעד
 בלע הָאְּבַה ׁשֵפְנַה-לַּכ | {הָעְבִׁש שפלב בעל הָלֶא וכ ,ןָגֹוא ןּוא ,רֶע :ןהדּוהי ןופ ןיז יד ןוא י* .ירְרמ ןוא ,תֶהק

 ןוא ,עַבָׂש-רַאּב ןופ ןענאטשעגפיוא זיא בקעי ןּוא י

 .םִיַרצִמ ןייק ךיז טימ

 ןֹורצֶח ןעװעג ןענייז ןצְרּפ ןופ ןיז יד ןוא .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּברָאטשעג ןענייז ןָנֹוא ןּוא רַע ןוא ;חֵרָז ןוא ,ץֶרָּפ ןּוא ,הָלָׁש ןּוא

 .,דָרֶס :ןענולּובז ןּופ ןיז יד ןוא * .ןֹורמִש ןּוא ,בֹוי ןּוא ,הָוּוּפ ןּוא ,עֶלֹוּת :ןרֶכָששי ןופ ןיז יד ןּוא * .לּומָח ןּוא

 ןיו וצרעד ;םֶרָאְדַדַּפ ןיא ןבקעי ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהאל ןּופ ןיז יד ןענ"ו סָאד * .לָאלחַי ןוא ,ןֹולֵא ןּוא

 ןענייז ןדִג ןּופ ןיז יד ןּוא יי .קיסײרד ןּוא יירד ,רעטכעט ענייז ןּוא ןיז ענייז ןופ תושפנ עלַא ;הניד רעטכָאט

 ןּוא ,הָוׁשִי ןּוא ,הָנמְי :ןרשֶא ןופ רעדניק יד ןּוא * .ילַארַא ןּוא ,ידֹורַא ןּוא ,ירֵע ,ןֹוּבצֶא ןּוא ,ינוש ,יגַח ןוא ,ןֹויפְצ ןעװעג

 ןהָּפלְו ןופ ןיז יד ןענייז סָאד * .לֶאיּכלַמ ןּוא רֶבָח :ןהָעירּב ןופ ןיז יד ןּוא ;חַרָׂש רעטסעווש רעײז ןּוא ,הָעירּב ןּוא ,יושי

 סבקעי ןּופ ןיו יד < .תושפנ ןצכעו-ןבקעי ןרָאּבעג יו טָאה עקיוָאדיד ןּוא ,ןהאל רעטכָאט ןייז ןּבעגעג טָאה ןֶבֶל סָאװ

 ,םירפא ןּוא השנמ םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןפסֹוי ייב ןוא *  .ןימינב ןוא ףסֹוי ןעװעג ןענייז ןעלחר ּבײװ

 ןעװעג ןענייז ןענימינב ןּופ ןיז יד ןוא < .ןרָאּבעג םיא טָאה ןֹוא ןופ רעטסירפ םעד עַרָפיטֹוּפ ןופ רעטכָאט יד תַנסֶא סָאװ

 ,ןעלחר ןּופ ןיז יד ןענייז סָאד < .דרָא ןוא ,םיּפּוח ןוא ,םיפּומ ,שאר ןוא ,יחָא ,ןָמֲעַנ ןּוא ,ָארג ,לַּבשַא ןּוא ,רָכָּב ןּוא ,עַלָּב

 :ןילתפנ ןּופ ןיז יד ןוא * .םישּוח :ןענָד ןּופ ןיז יד ןוא* .ןצרעפ ,תושפנ עלַא :ןבקעי ייּב ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז סָאװ

 ןוא ,ןעלחר רעטכָאט ןייז ןּבעגעג טָאה ןֶבָל סָאװ ,ןהֶהלַּ ןופ ןיז יד ןענייו סָאד * .םָלָש ןּוא ,רֶצֵי ןוא ,ינוג ןּוא ,לֶאצחי

 | .ןּביז ,תושפנ עלַא ;ןבקעי ןרָאּבעג יז טָאה עקיזָאדיד |

 ,ךיד ןייז ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז סָאװ יד ,םִיַרצִמ ןייק ןעמּוקעג ןענ"ו סָאװ ןבקעי ןּופ תושפנ עלַא =
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 םישש ׁשֶפנילְּכ בקשר ישָנ דַבְּלִמ וכי יא הָמָירְצִמ

 'ס  םיִעָבש הָמְירְצִמ הֶאָּבַה בקעדחיבל שפה
 ואביו הָנְׁשְנ וינפל תרוהל ףמוי-לֶא ויָנָפְל חָלָׁש הָדּוהְי
 כ לֵאָרְׂשִי-תֶאָרְקִל לעיו ותבפרמ ףסוי רַסָאו:ןֶשִנ הָצְרַא
 - ויראוצהלע דב ויראוצדלע לפוו ויָלֵא אָרָיַו הָנְִׁגויָבָא
 ל יִתֹואָר יִרֲהַא בפה הָתּומָא ףְמֹו-לֶא לארשי רמאוו :רוט
 אל ןריב-לֶאְו ויָחָא-לֶא ףֶסֹי רֶמאֹיַו :יִה דע יִּכ ךיִנָפ-תֶא |

 יבאדתיבו יחא יל הרמאו הָעְרְַל הָדיִגִאְו הָלָעֶא ויבָא
 בל יִׁשְנַאייֵּב ןאצ יִעֹר םיִׁשָנֲאַהְו ולא ואב ַעַנְּכ-ץְרָאְּב רֶׁשֲא
 ₪ היה :ואיבַה םֶהֶל רֶׁשֲא-לְכְו םֶרָקְבּו םנאצו יָה הָנְקִמ
 דל םֶּתְרַמֲאַו :םֶכיֵׂשֲעמהַמ רַמָאְו הערפ םֶכָל אֵרְקִייּכ
 - יםַּגּנְַנָא-םַג הָּתְעירֲעוּונִרּוְִמ ְךיִדְבִעוָיָה הקמ יש
 -ילָּכ םִיָרְצִמ תבעו" ןָשג ץֶראְּב ובְׁשִּת דּובעְכ ּוניִתֹבֶא
 א הָעֹר

 | זמ
 א םֶרְקְבּו םָנאֹצְו יחַאְ יבא רָמא הערפל דע כי אבי
 ב } דצקמו :ןַשג ץראב םֶֶנִהְו ןעֶגְּכ ץראמ ּואְּב םפְל רֶׁשֲא-לֶכְו
 ג ֶמאִּיַו !הֶעְרַפ ונפל םנציו םיִׁשָנֲא הָׁשִמֲה חָקָל ויחָא
 קדער העְרפ"לֶא ורמאוו םכישעמדהמ ריחאדלא הָעְרַּפ
 ד קרערפילא ורמאיו :ּוניִתֹובָא-גּונְחְנֲא-ַנ ךיֶדָכִע ןאצ
 .דיִּכ דיִדְבֲעַל רֶׁשֲא ןאצל הֶעְרִמ ןיֵאייִּכ ונאָּב ץֶרָאָּב רנָל
 ץֶרֶאְּב ךיִדָבְע אָניובְׁשִי הפ ןַָנְּכ ץֶרָאְּב בָעְרָה בכ
 ה ואב ךזדֲאָו ְּךיֶבָא רמאל הָסֹוילֶא הערפ רֶמאֵּיַו !ןָׁשְג
 ו בשוה ץֶרֶאָה בָשִמְּב אוה ךינְפִל םירצמ ץֶרָא :דילא
 "שו ָּתעַדי-םִאְו ןשג ץֶרָאְּב ובָשָי ּךיִחֵא"תֶאְו יִבָא-תֶא
 אביו :ילירָׁשָא-לַע הנקמ יִרְׂש םֶּתְמִׂשְ ו ליייִׁשְַא 8 םֶּב

 יוצב יעה 'דל ,מ

 ישש דתֶאְ

 אש שנעו ,תישארב

 .ןעװעג ןענייז תושפנ עלַא-יז סבקעי ןופ רעּבײװ יד ץיחַא
 -עג םיא ןענייו סָאװ ,ןיז ספסוי ןוא = .קיצכעז ןוא סקעו
 עלַא .תושפנ ייווצ ןעוועג ןענייז ,םִיַרצִמ ןיא ןרָאװעג ןרֶאּב
 ,םירצמ ןייק ןעמוקעג ןענייו סָאװ ויוה סבקעי ןופ תושפנ
 .קיצעּביז

 ּוצ ךיז רַאפ סױרַאפ טקישעג רע טָאה ןהדּוהי ןּוא *

 יז ןוא ;ןָשּוג ןייק געװ םעד סיורַאפ םיא ןזײװ ּוצ ,ןפסל

 .ןֶשֹוג דנַאל ןייק ןעמּוקעגנָא ןענייז

 וא ,ןגָאװטײר יי טנָאּפשעגנייא טָאה ףסֹוי ןּוא *

 .ןָשֹוג ןייק ןלארשי רעטָאפ ןייז ןגעקטנַא ןעגנַאנעגפױרַא זיא

 םיא רע זיא יװַא ,םיא רַאפ ןויוועג ךיז טָאה רע יװ ןּוא

 . ףיוא טנײװעג גנַאל טָאה רע ןּוא ,זדלַאה ןפיוא ןלַאפעג

 דנּוצַא :ןפסוי ּוצ טגָאועג טָאה לארשי ןוא יי .זדלַאה ןייז
 ,םינפ ןײד ןעועג ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,ןּברַאטש ךיא ןעק
 .ךָאנ טסּבעל ּוד זַא

 וצ ןוא רעדירּב ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא

 לעװ ןּוא ןײנפױרַא לעוו ךיא :טניזעגויוה סרעטָאפ ןייז

 רעדירב עניימ :ןגָאז םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןהערַּפ ןלייצרעד |
 - דנַאל ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,,טניזעגזיוה סרעטָאפ ןיימ ןוא
 ןענייז ןשטנעמ יד ןּוא* .רימ ּוצ ןעמוקעג ןענײז ,ןענכ
 :יפ ןּופ ןשטנעמ ןענייז 1 םורָאװ ,ףָאש ןופ רעכוטסַאפ

 וו סָאװ ץלַא ןוא רעדניר ערעייז ןוא ףָאש ערעייו ןוא
 ?ןָאט ריי זיא סָאװ :ןנָאז טעוו ןּוא ,ןפור ךיַא טעװ הערַּפ זַא ,ןייז טעװ סע ןוא 5 .טכַארּבעגטימ יז ןּבָאה ,ןּבָאה

 ערעזדנּוא ױזַא ,רימ ױזַא , דנּוצַא זיּב ןּוא ןָא טנגּוי רעודנוא ןופ טכענק ענייד ןענייז יפ ןּופ ןשטנעמ :ןגָאז ריא טלָאז 4

 .ףָאש ןּופ ךוטסַאפ רעדעווטעי ויא םירצִמ יד ייּב טײקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ,ןָשּוג דנַאל ןיא ןציז טלָאז ריא ידּכ ;ןרעטלע

 טימ ,רעדירּב עניימ ןוא רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג טָאה ןוא ,ןהערַּפ טלייצרעד טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ףסוי ןיאי ןיק
 דנַאל ןיא ןענַײז ייז ןוא ,ןַעַנּכ דנַאל ןּופ ןעמּוקעג ןענייז ,ןּבָאה ייז סָאװ ץלַא ןוא רעדניר ערעײז ןוא ףָאש ערעייו

 הערַּפ טָאה* .ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג ייז טָאה ןוא ,ןַאמ ףניפ ןעמונעג רע טָאה רעדירב ענייז ןשיווצ ןופ ןוא* .ןׁשֹוג
 ,טבענק ענייד ןעגייז ףָאש ןּופ רעכוטסַאּפ :ןהערַּפ ּוצ טגָאזעג ייו ןּבָאה ?ןָאט רעײַא ויא סָאװ :רעדירּב ענײז ּוצ טנָאזעג
 םורָאװ ,ןעמּוקעג רימ ןענייז דנַאל ןיא ןעניֹוװ ּוצ :ןהערַּפ וצ טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןרעטלע ערעודנוא ױזַא ,רימ וזַא
 ,רנּוצַא ךוא .ןַעַנּכ דואל ןיא רעווש זיא רעגנוה רעד לײװ ,טכענק ענייד ןופ ףָאש יד רַאפ גנורעטיפ ןייק ָאטינ זיא סע
 | יה יה | .ןְׁשֹוג דנַאל ןיא ןציו טכענק ענייד ןלָאז ,ךיד טעּב ךיא

 דנַאל סָאד * ;ריד ּוצ ןעמוקעג ןענייז רעדירּב ענייד ןּוא רעטָאּפ ןייד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןפסוי ּוצ טגָאזעג הערפ טָאה * |
 - דנָאל ןיא ןציז יז ןלָאז .רעדירב ענייד ןוא רעטָאפ ןייד ץעוַאּב דנַאל ןופ לייט ןטסעב ןיא ,ריד רַאפ טניל םִיַרצִמ !

 םעד רעּביא טײלרעּבױא רַאפ ןכַאמ ייז ּוטסלָאז ,ןשטנעמ עבעלגיוט ָאד ןענייז ייז ןשיווצ זַא טסייוו ּוד ביוא ןוא .ןָשֹוג
 = .ּבָאה ךיא סָאװ יפ
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 בקש רבו העְרפ ונפל והדמעוו ויבָא בקעידתֶא ףסוי ןוא ,ןבקעי רעטָאּפ ןייז טכַארּבעג טָאה ףסֹוי ןּואז | =

 ;ףיוה י ינש ימי הָּמַּכ בקעידלֶא הָעְרַּפ מא" {הָעוַּפ-תֶא ח טָאה בקעי ןוא .;ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג םיא טָאה רע

 תאמו םיעלש יצונמ ינש ימי הערפדלָא 2 בלע רָמאְא < ,} | /
 ינש יִמָיתֶא וגישה אלו ייח ינש ימי ויה םיערו םעֶמ הָנָׁש |

 או הָערפרתא בקע ךרבנ :םהיִרנִמ ןמיפ יתבָא יח 5 לאה" ףבעל ןייד ןופ ןרָאי יד ןופ געט יד ןענייז ליפיוו
 םהְל ן תו חאתַא ויָבָא-תֶא ףסוי םשויו :הערפ ינפלמ 'ש | ןיימ ןּופ ןרָאי יד ןופ נעט יד :ןהערַּפ ּוצ טנָאזעג בקעי

 רֶׁשֲאַּכ םסממער ץֶרָאְב ץראה במימב םִיַרְצִמ ץֶרָאְב הּזִחֶא קיצניוו .רָאי קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןענייז טפַאשרעדנַאװ

 -לָּכ תאו ויָחֲא-תֶאְו ויבא-תרֶא ףֵסֹוי לָכלַכַ 1 :הערפ הָוִצ בי ןוא ,ןּבעל ןיימ ןופ ןרָאי יד ןּופ געט יד ןענייז ט כעלש ןּוא

 יב ץֶרָאָה-לָכּב \ יא םֶחָלְו :ףטה יִפָל םֶחל ויָבָא תיב + -- יי
 יגפמ ןענְּכ ץֶרָאְו םירצמ ץֶרֶא ּהלתו רֶאְמ בַעְרַה דבָכ | |

 םיַרְצִמיְרַאְב אָצְמּנה ףסַּכהלָּכדתֶא ףסוי טפליו :בַעְרַה די בקע" ןוא" .טּפַאשרעדנַאװ רעייז ןופ נע ט יד ןיא ןבעל
 "תא ףֶסֹוי אֵבָיו םיִרְבְש םָה"רָׁשֲא רֶבֶּׁשַּ ב ץֶרָאְבּו רַאפ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ויא ןּוא ,ןהעֹרַּפ טשטנעּבעג טָאה

 ץראמו םִיַרְצִמ ץרָאמ ףָסֶּכִה םֶתַנ :הָעִרַפ הָתיִּב ףֶסֶּכַה יט | = 0 עפ

 זבָהֶל ּונָל-הֶבָה רמאל ףסוידלא םִיַרָצִמ-לָכ ואביו ןעֶנְּכ | | 0
 םֶכיְֵקמ ּוָבָה ףסוי ראו :ףֶסָּכ םפֶא ִכ ּדְננ תּומָנ הָּמָלְו ₪ | 0
 פינקמ"תַא איכיו :ףסק םפָא-םא םֶכיְקַמְּב םָמלהָנְתְֶו י/ דנַאל ןיא םּוטנגיא ןבענענ יז טָאה רע ןּוא ,רעדירב
 ןאָצַה הָנְקִמְבּו םיפופפ םָחָל ףסוי םֶהָל ןֵּתִיַו ףסֹוײלַא ,סֵסֹמעַר דנַאל ןיא ,דנַאל ןּופ לייט ןטסעּב ןיא ,םִיַרְצִמ
 םםֶהנְקִמ-לָכְּב םֶחָּלַּ םלָהניו םירמחבו רֵקְּבַה הָנְקִמְבּ -עגסיוא טָאה ףסֹוי ןוא ** .ןליֹופַאּב טָאה הערַּפ יװ יא

 הרָנָׁשַּב ויָלֵא ואבו אוהה הָנָׁשַה םֹּתִּתַו :אוהה הָנָּׁשַּב חי
 ףֶכֶּכַה םַּתיִסַא יִּכ יִלדֲאַמ דַחַכְניאְל ול ּוְמאֹּיַו תינשה

 -טאיִתְלִּבינֹדֲאינְפל ראש אל יָנֹדֲא-לָא הָמָהְּבַ הנקמו =
 ונתמְדאהנוטחְנָאדנ דיניעל תּומ הָמָל :ונתְמדאְו ּונֲתּיְג = ,דנַאל ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ זיא טיורב ןייק ןוא *

 ונַתְמְַאְו יָחִא הָיִהְ םֶחָלַּב ונתְמְרַא-תֶאְו ּונתאר 2 סָאד ןוא ,רעווש רעייז ןעװעג זיא רעגנוה רעד םורָאװ

 | ָאזעג טָא :ןבקעי ּוצ טגָאזעג טָאה הערַּפ ןוא* .ןהערַּפ טשטנעּבעג

 סנרעטלע עניימ ןּופ ןרָאי יד ןופ געט יד ּוצ טינ ןעמּוק יז

 ענייז ןּוא רעטֶאּפ ןייז טצעוַאּב טָאה ףסֹוי ןּוא י*

 עצנַאנ סָאד ןּוא ,רעדירּב ענייז ןוא רעטָאפ ןייו ןטלַאה

 | .טניזעג ןכָאנ יוו ,טיורב טימ ,רעטָאפ ןייז ןּופ זיוה

77: 

 טרעטַאמעגסיוא ןענייז ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןּוא םִיַרצִמ דנַאל

 ץְרָאָה יז יהתַו בערה םהלע וחי הרש שיא םירצמ ןבילקענפיוא טָאה ףסֹוי ןוא * .רעגנוה םעד ןופ ןרָאװעג
 רב הצקמ םיִדָעְל ותא ריִבָעה םֶעָה-תֶאְו :הָעְרַּפַל וכ םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ טלעג עצנַאג סָאד
 קח יב הנק אֵל םיִנֲהְּכַה תמדא קר :והצקלדדעו םִיַרְצִמ בכ | | עג ןּבָאה יז סָאװ האובת רעד רַאפ ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּוא

 דנַאל ןּופ ןעגנַאנעגסױא זיא טלעג סָאד זַא ןּוא* .זױה סהערפ ןיא טלעג סָאד טכַארּבעג טָאה ףסֹוי ןוא .טפיוק

 סָאװ ךָאנ םורָאװ ;טיורב ודנוא ביג :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןפסלי ּוצ ןעמּוקעג םירצמ עלַא ןענייז ,ןַעַנּכ דנַאל ןּופ ןּוא םִיַרצִמ

 ןוא ,יפ ערַעייַא שיג :טגָאועג ףסֹוי טָאה" .טוָאלעגסױא ךיז טָאה טלעג סָאד ןַא ?ריד רַאפ ןּברַאטש רימ ןלָאז

 יפ ערעייז טכַארּבעג ייז ןּבָאה* .טוָאלענסױא ךיז טָאה טלעג סָאד ביוא ,יפ ערעייַא רַאפ ןּבעג ךייַא לעװ ךיא

 = רַאפ ןוא ,רעדניר סעדַאטס רַאפ ןּוא ,ףָאש סעדַאטס רַאפ ןּוא ,דרעפ רַאפ טיורּב ןּבעגעג יז טָאה ףסֹוי ןּוא ,ןפסֹוי וצ

 .יפ ערעײז עלַא רַאפ ,רָאי םענעי ןיא טיורב טימ טגרָאזרַאפ ייז טָאה רע ןּוא ;ןעלוייא

 רימ :טנָאועג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמוקעג יז ןענייז רָאי ןטייווצ ןפיוא ןּוא ;טקידנעעג רָאי סָאד ךיז טָאה* =

 זיא ,רַאה ןיימ ייּב ןענייו יפ סעדַאטס יד ןּוא ,ןעגנַאגעגסױא זיא טלענ סָאד יװ ױזַא זַא ,רַאה ןיימ ןופ ןליוהרַאפ טינ ןלעוו

 .ענייד רַאפ ןעמּוקמּוא רימ ןלָאז סָאװ ךֶאנ * .דרע רעודנוא ןוא בייל רעזדנוא רָאנ ץּוחַא רַאה ןיימ רַאפ ןּבילּבעג טינ

 ןייז ןלעװ דרע רעודנּוא טימ רימ ןּוא ,טיורב רַאפ דרע רעודנוא ןּוא ודנוא ּפָא ףיוק ?דרע רעודנוא יא רימ יא ,ןגיוא

 .ןרעװ טסיװרַאפ טינ לָאז דרע יד ןּוא ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז רימ יד ,העירז ודנוא ביג ןוא ;ןהערַּפ וצ טכענק

 טפיוקרַאּפ ןּבָאה םירצמ יד םורָאװ ,ןהערַּפ רַאפ םִיַרצִמ ןופ דרע עצנַאג יד טפיוקעופָא ףסל טָאה"

 ןרָאװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ;ײז רעביא טקרַאטשעג ךד טָאה רעגוה רעד לײװ ,דלעפ ןייז רעכעלטיא

 םּוצ םִיַרצִמ ןופ קרַאמעג קע ןיא ןופ טריפעגרעּביא ו"וטעטש רע טָאה "ו ,קלָאפ סָאד ןוא"  .סהערַּפ
 ןגירקעג ןּבָאה רעטסירפ יד ליו ,טפױקעגּפָא טינ רע טָאה רעטסירפ יד ןּופ דרע יד רָאנ= .קע רעדנַא



 5 ,חמ-8 ,ומ |

 םֶהל ןֵתָנ רֶׁשֲא .טקְיתִא לכ הערפ תֶאְמ םיִנַהְכל
 מ דלֶאְו ףסוי רמאיו :םֶתָמדַא"תֶא וְרְכָמ אֵל ןפ"ל העְרּפ
 = דאה הערפל םֶכְתַמְדַא-תֶאְו םויח םֶכְתֶא יתינק ןה םַעָה
 דכ םֶּתַתְנּו תֹאּובְּתַּב הָיָהְו :הָמדֲאה-תֶא םתערו ער םכל
 הרשה ערְול םֶכָל יְהִי תדָוה עבראו הערפל תישימח
 פמ מאיו :םכפטל לֶכֲאְלְ םֶכיֵּמִבְּב רשאלו םֶבָלְבֶאְלי
 :הפרפל םיִדָבע ּונֵיהְו ינדא עב ןח"אצמנ ונָתִיִחַה
 וכ םירצמ תמדַאדלע הוה םווח"דע קחל .ףֵסי התא םשוו
 קרתה אל םבל םיִנֲהְּכַה תמדא קר שמתל הערפל
 כ וזחאיו ןָשְג ץֶרֶאְ םירצמ ץֶרָאְּב לארש בש :הֶעְרפְ
 | :דאְמ בר ורפיו הָב

 .ןהערַּפ ּוצ טכענק ןייז ןלעװ רימ ןוא ,רַאה ןיימ ןופ ןגיוא יד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג רימָאל ןטלַאה
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 הָבצִק רעַײז 4 ּבָאה יד ןוא ןהערפ | ןופ הָבצִק ַא

 / | | ..דרע רעו טפיוק
 ךיא ּבָאה טָא| .:קלָאפ | םּוצ טגָאזעג טָאה ףסלי ןוא*

 ;ןהערַּפ רֶאּפ דנַאל .רַעייִא .ןּוא ךייַא טפיוקענּפָא טנייה
 טעװ סע ןוא 3 .דרע יד טײזרַאפ ןּוא העירז ךייַא טַאנ
 ,ןהערַּפ ּוצ לטפניפ ַא ןּבעג ריא טעװ ,תואובת יד ייב ןייז
 ,דלעפ ןּופ העירז רַאפ ןייז ךייא ןלעװ םיקלח ריפ ןוא
 ,רעוייה ערעייַא ןיא סָאװ יד רַאפ ןוא ,ןסע רעײַא רַאפ ןוא
 | :רעדניק עניילק ערעיײַא רַאּפ ןסע םּוצ ןּוא

 .דרעד ;ןּבעל סָאד זדנוא טסָאה :טנָאועג יז ןּבָאה *
 | ןרעהעג לָאז ןהעְרַּפ וצ ַא ,םִיַרצִמ ןופ דרע רעד ףיוא גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ץעזעג ַא רַאפ טכַאמעג סע טָאה ףסֹוי ןוא

 | | .סהערפ ןרָאװעג טינ ויא ןײלַא רעטסירפ יד ןּופ דרע יד רָאג .לטפעיפ א
 טקיטסעפעגגײַא ןטרָאד ךיז ןּבָאה יז ןוא ;ןשוג דנָאל ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןסעועג ויא לארשי ןוא" =

 .רעייו טרעמענ ןוא טרעפכורפעג ריו

 חכ יי יהוו הָנָש הרשע עבש םירצמ ץֶרֶאְּב בקע יחמ |
 גכ מרק :הֶנְש תַאְמּו םיעְּבְרְִו םינָש עבש ויזח ינש בקש

 אָנ"טֶא ול רֶמאֵּיַו ףסויל ונָבְל אָרקיו תומל לאְרְשחימְ 0
 יִדָּמִע ָתיִׂשָעְו יִכְרְי תַהְּת ִךְדָי אָניביִׂש ףֶניֵעְּב ןח יִתאָצָמ
 ל יתבָא"סע יִּתְבַכָׁשְו :םִיָרְצַמּב יִנָרְּבְקִת אָנילַא תֶמֶאְו דָסֶח

 הָׂשְעָאייִכֹנָא רמאיו םָתָרָבְקִּב נר םילעממ ינְתאָׂשָנּו |
 אל לארשי וחתשיו ול עבשיו יל הָעְבׁשִה רֶמאֹּ ::דרְבְרְ

 פ : :הטמה טארילע |
 חמ /
 א יבא הוה ףסויל רֶמאֹּיַו הָּלֶאָה .םיִרָבְּדַה יֵרֲחא יה
 רפא" השמת ומע ליב ינשדתא חק הל

 תחא תזא חור סא וכ ללכ אקפס ןאכ ןיא דעכ ,זמ

 .טרָאװ ךייד יװ :ױזַא ןָאט לעװ ךיא :טנָאזעג רע
 ןרָאװשעג םיא טָאה רע ןּוא .רימ רעווש :טגָאזעג רע =

 ...טעּב ןופ סנּפָאקוצ טקובעג ךיז טָאה לארשי ןוא

 באה ןוא

 ןצעביז םִיַרצִמ דנַאל ןיא טּבעלענ טָאה בקעי ןוא* =
 ןענייז ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי יד ,ןבקעי ןופ געט יד ןוא ;רָאי |

 ןּוא <  .רָאי קיצרעפ ןוא ןביו ןּוא רָאי טרעדנוה ןעוועג
 = רע ןּוא ,ןּברַאטש םּוצ טנענעג ןּבָאה ןלארׂשי ןּופ געט יד
 ;ביוא-:טנָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ,ןפסֹוי ןוז ןייז ןפורעג טָאה
 ענייד ןיא טײקילעוטײל ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעב ךיא
 ןּוא ,ךיד ןיימ רעטנוא טנַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,ּוט ,ןגיוא
 'טסלָאז :טפַאשיירט ַא ןוא דסח ַא רימ טימ ןָאט טסלָאז
 א ןוא <  ,םִיַרצִמ ןיא ,ךיד טעּב ךיא ,ןּבָארנַאּב טינ ךימ
 -קעװַא ךימ ּוטסלָאז ,ןרעטלע עניימ ּוצ ןגייל ךיז לעװ ךיא
 טָאה .רבק רעייז ןיא ןּבָארנַאּב ךימ ןּוא ,םירצמ ןופ ןגָארט

 טָאה *

 | ,ןשינעעטעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןוא חמ
 זיא רעטָאפ ןייד ,עז :ןפסוי טנָאזעגנָא ןעמ טָאה

 ןהשנמ ,ןיז ײװצ ענייז ךיז טימ ןעמונעג רע טָאה .קנָארק
 דג גרו טָאה לארשי ןוא ;ריד וצ טמוק ףס ןוז ןייד ,עז :טגָאזעג ןּוא ןבקעי ןסיוו טזָאלעג טָאה עמ ןוא* .ןעמירפא ןוא |

 .טעּב ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה ןוא ,טקרַאטש =

 דעג ךימ טָאה רע ןּוא ,ןַעְנּכ רול ןיא , הל ןיא רימ ּוצ ןויוואב ךיז טָאה יִדָש טָאג :ןפסוי וצ טנָאזעג טָאה בקעי ןּוא*
 ראפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןוא ,ןרעמ ךיד לעװ ןוא ןרעפכורפ ךיד לעװ ךיא ,עז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןּוא* .טשטנעּב
 ,דנּוצַא ןוא*  .םּוטנגיײא ןקיבײא ןַא רַאפ ריד ד ךָאג ןעמָאז ןייד ּוצ דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעג לעוו ךיא ןּוא ;רעקלעפ למעזעג ַא
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 דנַאל ןיא ןרָאװעג ןרָאּבעג ריד ןענייז סָאװ ןיז ײװצ יד

 ןענייז ייז ,םִיַרצִמ ןייק ריד ּוצ ןעמּוק ןיימ רַאפ םִיַרצִמ

 ןבּואר יװ ױזַא עניימ ןייז ןלָאז השנמ ןּוא םירפא :עניימ |

 טסָאה ּוד סָאװ ענערָאּבעג ענייד רעּבָא* .ןועמש ןוא

 ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ;ענײד ןייז ןלָאז ,ייז ךָאנ ןרָאּבעג

 .הלחנ רעײז ןיא ןרעװ ןפּורעג יז ןלָאז רעדירּב ערעייו

 זעג רימ זיא ,ןֵדַּפ ןּופ ןעמּוקעג ןיּב ךיא זַא ,ךיא ןּוא. . .י

 ךָאנ זיא סע ןעוו ,געװ ןפיוא ןַעַנּכ דנַאל ןיא לחר ןּברָאטש

 ךיא ןּוא ;תֶרפֶא ןייק ןעמּוק ּוצ דנַאל קערטש ַא ןעװעג

 .זיא סָאד ,תָרפֶא ןייק געװ ןפיוא ןּבָארנַאּב ןטרָאד יז ּבָאה

 .םֶחֶליתיֵּב

 טָאה רע ןּוא ,ןיז ספסל ןעועג טָאה לארשי ןּואי |

 וצ טנָאועג ףסֹוי טָאה' !?עקיָאדיד ןענייז רעװ :טגָאזעג

 רימ טָאה טָאג סָאװ ןיז עניימ ןענייז סָאד :רעטָאפ ןייז

 טעּב ךיא ,ייז םענ :טגָאזעג רע טָאה .יה ָאד ןעקנָאשעג

 ןגיוא יד ןוא * .ןשטנעּב ייז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ,ךיד

 טינ טָאה רע ,הנקז ןּופ לקנּוט ןעװעג ןענייו ןלארשי ןּופ

 ןּוא ,םיא ּוצ ןענענעג טכַאמעג ייז רע טָאה .ןעז טנעקעג

 < לארשי ןּוא* .טודלַאהעג יז ןוא טשוקעג יז טָאה רע

 < םינּפ ןייד טכַאדעג טינ ּבָאה ךיא :ןפסוי ּוצ טנָאזעג טָאה

 ענייד ךיוא ןעז טזָאלעג טָאג ךימ טָאה טָא ןּוא ,ןעז ּוצ

 .רעדניק

 ענייז ןשיווצ ןּופ ןגױצעגסױרַא ייז טָאה ףסֹוי ןּוא <

 די

 20-6 ,חמ |

 הָמְורְצִמ ףילא יאפ"דע םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ךל םידלינה נב
 ךתְדליִמו ילדה ןועמשו ןכּואְרּפ הֶשְנִמּו םירפָאםהיל
 וארקי םקיחא םש לע הי ףל םֶהיֵרֲחַא ָּתְרַלֹוה-רֶׁשֲא
 ןענפ ץרַאְב לח ילָע התִמ ןדפמ ַאֹבְבוַינאו :םֶתְלְחְנְ
 = ָהָרְְּקָאְו הָתָרְפֶא אָבְל ץרָא-תַרְבּכ דָעַּכ דרב
 נְּב-תִא לֵאָרְׂשִי אָריו :םחְל תיפ אוק תַרְפֶא רד
 םה יִנְּב ויִכָאילֶא ףסוי רמאו ּ!הָלֶאיִמ מא ףסוי
 :םֶכְרְבִאְו ילא אָניסֲחַק רמאיו הְּב םיִהלֶאילתנ-רֶׁשֲא
 זבָתא שאו תִאְרל לכוי אֶל ןֵקֹומ ּדְבְכ לֵאָרשִי ונעו
 ףסוי-לָא לֵאָדְׂשִי מא - :םהְל קפסיו םהְל קשיו ויִלֶא
 זכג םיִהֹלֲא יִתֹא הֶאְרַה הוה יְלְלִּפ אֵל ְךינָּפ האר
 .יפאל וחתשוו וקרב םעמ םֶתא ףסוי אצויו :דערזדתֶא
 לאָמְׂשמ ונימיִב םִיַרְפֶא-תֶא םֶהינְׁש-תֶאֿףסֹי חיו :הָצְרֶא
 :ויקא שנו לֵאָרְׂשִי ןימימ ולאמשמ הָׁשַנמ-תֶאְו לאְרְשי
 אוָהְו םִיַרְפֶא ׁשאָר-לַע תש ונימיתֶא לָאְרשי חלשיו

 ִּכ וָי-תֶא לכש השנמ שאְר"לע וָלאֹמְׂשתֶאְו ריִעְצַה
 רֶׁשֲא םיִקלֶאָה רמאינ ףֶסוי-תֶא רבו :רוָכְּבַה הֶַׁנמ
 הֲֵעֹרָה םיִהלֶאָה קֶחְצִיוםָהְרְבַא ויָנְפל יתבָא ונְַּהְתִה
 -ילְּכִמ יִתֹא לֵאֹנַה ךאְלמה :הוַה םֹיַהרע ידועמ יִתא

 יֵתֹבֲא םֵׁשְו ימש םֶהָב אָרָקִיְוםיִרְעְַה-תֶא ְךֵרֶבָו עד
 דיפ ףסוי ארו :ץֶרָאָה בֶרָקְּב ברל ודו קָחְצִיו םֶהָרְבַא
 -ףֹמְתּיינִעְּב ערי םִיַרְפָא ׁשאָרילַע ומייד ויָבָא תש
 !הָּשנְמ ׁשאֶר-לַע םִיַרְפֶאיׁשאֹר לעמ התא ריִמָהְלויֿבֶאדַי
 נימי םיש רכְּבַה הָזיֵּכיִבָא ןְכיאֹלויִבָא-לָא ףסוי רֶמאַֹּו
 יה" יְִַּ יב יָעְָי למאי ןאָמְה :שארילע
 ועָפמ לדני ןטקה ויחֶא םֶלּואְו לי אּוהיסנו םעְלדהיה
 דב רֹומאֵל אוהה םָיּכ םכרבַו :םיינה"אלמ הָיהְי וערז

 , בה

 ראממא כ

 - רעטכער ןייז ןיא ןעמירפא ,ןעמונענ ןדייב יז טָאה ףסֹוי ןוא << .דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא טקובעג ךיו טָאה ןּוא ,ינק-

 ןופ טנַאה רעטכער רעד ּוצ ,טנַאה רעקניל ןײז ןיא ןהשנמ ןּוא ,ןלארׂשי ןּופ טנַאה רעקעל רעד ּוצ ,טנַאה

 יפיורַא ןוא ,טנַאה עטכער ןייז טקערטשעגסיוא לארׂשי טָאה * .םיא ּוצ ןענענעג טכַאמעג יז טָאה ןּוא ,ןלארׂשי

 < ןהשנמ ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה עקניל ןייז ןּוא ,רערעגנ" רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ןעמירפא ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטעג

 ןּוא ,ןפסֹוי טשטנעּבעג סָאה רע ןּוא * .רוָכּב רעד ןעוועג זיא השנמ םורָאװ ,טנעה ענייז טײרדעגרעּביא ןוויּכּב טָאה רע

 ןיימ ןעוועג זיא סָאװ טָאג רעד ,םיא רַאפ ןעגנַאגעג ןענייו קחצי ןּוא םהרבַא ןרעטלע עניימ סָאװ טָאג רעד :טנָאועג טָאה

 לָאז רע ,ןזייב םעלַא ןּופ טזײלעגסױא ךימ טָאה סָאװ ךאלמ רעד יי ,גָאט ןקיטנייה ףיוא ויב בעל ךיא טניז ןּופ ךּוטסַאּפ

 ןוא םהרבַא ןרעטלע עניימ ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,ןעמָאנ ןיימ ייז ףיוא ןרעװ ןפורעג לָאז סע ןּוא ;ךעלגניי יד ןשטנעב

 | = .דרע רעד ףיוא בוְרל ןרעמ ךיז ןלָאז ייז ןוא ;קחצי

 -סיוא ויא סע ןוא ,ןעמירפא ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה עטכער ןייז ףיורַא טוט רעטָאפ ןייז זַא ,ןעועג טָאה ףסֹוי ןוא יי

 .ּפָאק סמירפא ןּופ ןעמענוצקעװַא יז ידּכ ,טנַאה סרעטָאפ ןייז טנעלעגרעטנוא רע טָאה ;ןגיוא ענייז ןיא טכעלש ןעמּוקעג

 ףױרַא ּוט ;רוָכּב רעד ויא רעד םורָאװ ,רעטָאפ ןיימ ,ױזַא טינ :רעטָאפ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןוא * .ּפָאק סהשנמ ףיוא

 ךיא ,ןוז ןיימ ,סײװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןוא ,טלָאװעג טינ טָאה רעטָאפ ןייו רעּבָא * .ּפָאק ןייז ףיוא טנַאה עטכער ןייד

 ,םיא ןופ רעסערג ןייז טעװ רעדּורּב רערעגניי ןייז רעּבָא ,סיורג ןייז טעװ ךיוא רע ןּוא ,קלָאפ ַא ןרעװ טעוו ךיוא רע ;סײװ <

 לָאז ריד טימ :ןגָאז ּוצ יװַא ,גָאט םענעי ןיא טשטנעּבעג יז טָאה רע ןּוא* .רעקלעפ עלּופ ַא ןרעװ טעװ ןעמָאז ןייז ןוא |



 (טי) 18 ,טמ-21 ,חמ

 -לֶא םֶכְתֶא ביִׁשֵהְו םֶכָּמִע םיִהלָא הָיָה תֶמ יִכֹנָא הגה וכ ףסוי"לָא לאְרְַי רָמאְב :הָשנִמ יגל םִירְפָא-תא םשה ' הָשנְמְכְו םִַרְפֶאְּכ םילָא משי רמאל לארשי דרב
 | ממ 2 = ם | טּתְׁשִקְבויִּבִרַחְּב ירמָאָה ךימ יתחקל ג רֶׁשָא ףוקאדלע דחא םֶכָׁש ךליִּתַתְנ ינאו :םֶכיֵתְכֶא ץֶרֶא

 בר תֶא םֶכָל הָדינְו ופְסֶאַה מא ויִנְּב-לֶא בקע ארק
 ג יִנָּב ּועְמְשְו וצְבָּקִה !םיִמָיַה תיִרֲחֲאְּב םֶכַתֶא אָרְקִי-רִׁשֲא
 ג יחפ הָּתַא ִרָכְּ ןבּואְר :םֶכיֵבֲא לֵאָרְׂשִי-לָא ועמשו בקע
 ד רמֹוּת-לַא םיַּמַּכ זחפ :וָע רֶתָיְו תֶאְש רֶתָי ינוא תישאר

 פ  :הָלָע יעוצָי ףללח וָא בא יקְכְשִמ ָתיִלָע יִּכ
 י אֵבָּת-לַא םֶדְֹּב :םֶהיֵתֹרַכְמ סֶמָח יֵלְּכ םיחא ילו ןועמש
 םִגצְרַבוׁשיִא ּונֵרָה םֶּפאְביִּכידֹבְּכ דַחְּת-לֵאָקָהְקִּביִׁשְפִ
 ו םקלחא הָמָׁשִק יִּכםֵתָרְבֶעְֶעיִּכ םֶּפַא רּוַרָא :רושדורקע

 - פ .ולָאְרְׂשִיְּב םֶציִפֲאו בקע |
 ה ףל ּיּתְשִ יא ףֶרִֹּכ די ךיחא די הָּמִא הוה
 י ץֶבְר עַרְכ תיל ינכ ףרטמ הָדּוְי הזר רי :ְּךיִכָא ינְּ
 יי קֶסֹחְמּוהָדּוהיִמ טְבִׁש רויאל :ְמיקְייִמ איָבְלְכוהיִרִּ
 א יִרָסֶא  :םיִּמִע תֶהקִי וְָו הליש אֵבָיִכ דע וילנר ןיפמ
 -טבַדְבּ ושָבְל ןיימ כ תא ינְּב הָקרְׂשִלְו הריע ןפנל
 גי פ :םֶלָחמ םִשְדְבְלּו ןינמ םיניע יִליִלְבַח :הּוכ םיִבָנֲ
 + פ :ןדיִצילעותְכִרַיְותֲִֹאףיִהְלאּוהְוְּׁשִיםיִמַיףְלְוְליבז
 יי ןוָחְנִמ אָרְנ :םיתפשמה ןיפ ץבר םֶרָג רֶמַח ךכששי
 יפמל יקיו לבְסְל ומְכש טו הָמַעְנ כ ץרָאָה-תֶאְו בוט יִּכ
 ו ייֵהְי :לֶאְרְשְי יִמְבִׁש דַחַאְּכ מע ןידי ד ם  ּורֵמֹע
 סופ"יבקע ךשגה חַרָאיילֶע ןפיפש ךרדהילע שח ד
 א דיָהְג רג ם התו יתיוק ךתעשיל :רֹחֶאוָבְכר לָּפ

 השטדק {י קוחס יק וריט 'אי השונזק י | ויימש הייב ןמיס דומע שאוב ת,טמ , , ,

 ,רעדירב ענייד *ןביול ןלעוו ךיד ,הדוהי *
 ,טנייפ ענייד ןּופ.ןקַאנ ןפיוא ןייז טעװ טנַאה ןייד =

 .ריד ּוצ ןקּוּב ךיו ןלעװ רעטָאפ ןייד ןופ ןיו יד
 יי ;הדוהי זיא בייל רעגנוי ַא *

 ;ןסקַאװעגפיוא וטסיב ,ןּוז ןיימ ,גנּוקּוצרַאפ ןופ |
 | ,בייל ַא יוו טרעיוה רע ,טינק רע
 ?ןציירפיוא םיא ןעק רעוו-עטניבייל ַא יװ ןוא

 ,הדּוהי ןופ רעטפעצ ַא ןרעוו טעוו ןָאטעגּפָא טינ יי
 ,סיפ ץנייז ןשיווצ ןופ קָאטשרעשרעה ַא ןוא
 ;וליש ןייק ןעמוק טעװ עמ גנַאל יוו
 .ןכרָאהעג רעקלעפ ןלעוו םיא ּוצ ןּוא

 ,לזייאננוי ןייז קָאטשנײװ םּוצ טדניב רע יי
 .ןילעוייא ןייז ןּופ ןוז םעד גײװצנײװ םּוצ ןּוא
 = ,דײלק ןייו ןייוו ןיא טשַאװ רע
 - ;דנּב ןייז ןּביורט ןופ טּולּב ןיא ןּוא

 ,ןייוו ןופ ןגיוא יד טקיטיורעגי*
 ,ךלימ ןופ רענייצ יד סײװ ןוא

 .ןידי ןד :ליּפשטרָאװ כ .ףודי-הדוהי :ליּפשטרָאװ י

 יי יב יי = יחיו ,תישארב

 ױװַא ןכַאמ ךיד לָאז טָאנ :ןגָאז וצ ױזַא ,לארשי ןשטנעב ךיו
 טלעטשעג טָאה רע ןּוא .השנמ יװ יװַא ןּוא םירפא יװ
 | .ןהשנמ רַאפ ןעמירפא

 ךיא ,עו :ןפסל ּוצ טגָאועג טָאה .לארׂשי ןּוא יי
 ךייַא טעװ רע ןוא ,ךייַא טימ ןייו טעוו טָאג רעּבָא ;ּברַאטש
 | וא" .ןרעטלע ערעייַא ןּופ דנַאל םעד ּוצ ןרעקמוא
 ,רעדירּב ענייד רעּביא קלח ןייא ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא
 םעד ןופ טנַאה רעד ןּופ ןעמּונעגקעװַא ּבָאה ךיא סָאװ
 .ןגיוּב ןיימ טימ ןּוא דרעווש ןיימ טימ ירֹומָא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןפּורעג טָאה בקעי ןּוא + מ
  סָאּו ןגָאז ךייַא לעװ ךיא ןוא ,ןייֵא ךייא טלמַאז

 / -  - .געט יד ןּופ ףוָס ןיא ןעשעג טעװ ךייא
 ,בקעי ןופ רעדניק ,טרעה ןּוא ףיוא ךייַא טּבײלק י

 | :לארשי רעטָאפ רעיא וצ טכרָאה ןּוא

 ,וטסיּב רוָכּב ןיימ ,ןבואר *
 = ,טפַארק עטשרע ןיימ ןּוא חֹוּכ ןיימ
 .טכַאמ ןּופ רעפ יד ןּוא ,טייקסיורג ןּופ רעּפ יד

 ;ןייז טינ רעּפ יד ּוטטלָאז-רעסַאװ יװ קילײַא טסיב *
 ;ףױרַא רענעלעג סרעטָאפ ןייד ףיוא טסיב ּוד לײװ
 0% --טכעוושרַאפ סע ּוטסָאה לָאמסנעד
 .ףיורָא זיא רע ּוװַא טעּב ןיימ

 ,רעדירב ןענייז יול ןּוא ןועמש *
 .םיבורקדביל ערעייו ןענייז ביור ןופ ןפַאװ = =

 ,לעו ןיימ ןעמוק טינ לָאז טָארַאּב רעייז ןיא*
 ןןייטשוצ טינ דובּכ ןיימ לָאז למעזעג רעײז ּוצ
 ,ןשטנעמ ַא יז ןעגרה סעּכ רעייו ןיא םורָאװ
 .סקָא ןַא יז ןעלּפירקרַאפ טומטוג רעײז ןיא ןּוא

 -,טרַאטש זיא רע לײװ ,סעּכ רעייז ןטלָאשרַאפ י
 !טרַאה זיא רע לײװ ,ןרָאצ רעייז ןּוא
 ,בקעי ןיא ןלייטעצ ייז לעװ ךיא
 = .לארׂשי ןיא ןטיירפשעצ ייז ןּוא

 ,ןעמי ןופ ןטרָאּב םייּב ןעניווו טעוו ןּולּובז יי
 ,ןפיש רַאפ ןטרָאּב ַא ןייז טעוו רע ןּוא
 0 .ןודיצ רעּביא דנעל ןייז ןּוא

 ,לזייא רעקינייב ַא זיא רֶכָׂשׂשִי +
 .ןטפעהעגפָאש יד ןשיווצ טרעיוה רע

 ,ּביל זיא סע וַא ,דנַאל סָאד ןּוא = ,טוג זיא יז זַא ,ור יד ןעועג טָאה רע ןּוא י*
 ,ןגָארט ּוצ ןקּור ןייז ןגיובעג רע טָאה
 = .ןרָאװעג טכענקזניצ ַא זיא ןּוא

 .,קלָאפ ןייו רַאפ -ןעמעננָא ךיז טעו ןֶד *
 .לארשי ןּופ םיטבש יד ןּופ רענייא יו

 ,געוו ןפיוא גנַאלש ַא ןייז טעוו ןֶד **
 ,געטש ןפיוא גנַאלשנרָאה ַא
 = ,דרעפ םעד ןּופ טירט יד טסייּב סָאװ
 .רעטניהַא טלַאפ רעטייר ןייז ןּוא

 .ןפָאה ךיא וט ,טָאנ ,ףליה ןייד ףיוא *



 יחיו ,תישארב

 .,אןלַאּפַאּב הנחמ ַא טעוו םיא--דָנ5< = <
 .טירט רעייז ףיוא ןלַאפנָא טעװ רע רעּבָא = = <

 - ,טיורב ןייז ןייז טעפ טעוו ןרשָא ייב * 0

 .ןטכירעגיתּוכלַמ ןּבעגסױרַא טעוו רע ןּוא

 ;עקנילפ ַא ןידניה ַא זיא ילּתפניי =
 .דײר ענייש סיורָא טיג רע

 .,ףסֹוי זיא למייּב קיטכורפ ַא < |

 לאה ַא לב למייּב קיטכּורפ א

 .רעיומ רעד רעביא ןויירפש ןגייווצ יד 0

 ,ןטָאשעג ןוא ,טרעטיּבעג םיא אפ =

 ;רענעמלייפ יד ןּבָאה טנייפעג םיא ןּוא

 -  ,ןּבילּבעג ןגיוב ןייז זיא טסעפ רעּבָא *

 ,טנעה ענייז ןופ סמערָא יד ןענייז ןעוועג קעלפ ןּוא

 ,בקעי ןופ ןקיטכַאמ םעד ןּופ טנעה יד ךרּוד

 ;לארׂשי ןּופ ולעפ םעד ,ךּוטסַאּפ םעד ןּופ--טרָאד ןּופ

 ,ריד טפלעה סָאװ רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג םעד ןּופ =

 ,ךיד טשטנעּב סָאװ יִדָש ןּופ ןּוא |
 ,ןּביױא ןופ למיה ןופ תוכרב טימ = =

 ,ןטנּוא טרעיוה סָאװ םוָהּת ןופ תוכרב

 .טכַארט ןּוא ןטסּורּב ןּופ תוכרב

 רעּבירַא ןגייטש רעטָאפ ןייד ןּופ תוכרב יד =

 -ןרעטלע עניימ ןּופ תוכרּב יד

 .גרעּב עקיּבייא יד ןופ ץיפש םעד ויב

 ,ןפסֹוי ןופ ּפָאק םעד ףיוא ןייז ןלָאז ַײז

 .רעדירב ענייז ןופ טשריפ םעד לדייש ןפיוא ןוא

 ;טקּוצרַאפ סָאװ ףלָאװ ַא זיא ןימינב יז =

 .,גנַאפ רע טסע ירפ רעד ןיא

 .ּביור רע טלייט טנווָא ןיא ןּוא

 4 1-9 ,טמ

 תוהו ומחל הָנְמִׁש רשָאמ ם בקע דע אוהו וטוני כ

 יֵרְמִא ןתוה הָחְלְׁש הל יִלָּתְפִנ ס :דְלְמ"יִנרַעְמ ןתֶו כ

 הָדְעָצ תב ןיעדילע תרפ ןפ ףסוי תרפ ןפ ס :רָפָׁש בכ

 .םֶשתו :םיצח יִלָעַּב והמטשיו וכרו והרְרמיו ;רּושיִלָ =

 םשמ בקע ריִבָא ידימ ויד יערז פו ותשק ןֶתיאְּ
 ָךְכְרָביִו - תאו רע ךיִבָא לָאֵמ :לֶאְרְש ןְבֶא הָעֹר הכ

 תֶכְרִּב תַחָּת תֶצָבֹר םֹוהָּת תֶכְרִּב לָעַמ םימש תַכְרִּ

 -דע ורוח תֶכְרַּב-לע ורב ךיבָא תַכְרַּב :םַחְרָו םִירָׁש
 פ ויָחָא רד דקדקלוףסוי שארל ןייהתםלוע תֶעְבִּנ תֶואּת

 :ללָׁש קלי ברעלו דע לכאי רקס ףֶרֶסִי בָאְז ץיִמָינִּ

 רֶבִד-רֶׁשֲא תאו רשע םינש לארש יְִבְש הֶפַא-לָּכ הכ

 ְךֶרֹּב יִתְכְרכְּכ רֶׁשֲא שיא םֶתֹוא ְךֶרֶבַָו םֶהיֵבֲא םָהְל

 .ּורְבְק ימעדלֶא ףסאְנ נָא םֶהֹלֲא דמי םָתֹוא וציו ;םָתֹא טכ
 יח ןוִרָפָע הֶדְׂשִּב רֶׁשֲא הרעמההלא יָתבָאילֶא יתא

 אָרְמִמ .ינְפ-לַע-רֶׁשֲא הָלָּפְכַּמַה הָרְשְּב רֶׁשֲא הֶדָצמַּב ל

 ֶרפִע תאמ הָָׂשַת-תֶא םֶהָרְבַא הָנָק רֶׁשֲא ןַעָנְּ ץְרֶאְּב |
 הָרָׂש תֶאְו םֶהְרְבַא-תֶא ורְבָּק הָּמָׁש :רֶבְקְיתַזחאְל יִּתִחַה אל

 הדּמׁשווִתְׁשִא הקבר תֶאְו קמצי-תֶא ורבק הָּמָׁש ותשא
 תֶאֵמ וְּב-רֶׁשֲא הָרֶעְמְַו הרשה הנקמ ;הָאל-תֶאי יתרבק בל
 -לֵא ויְלנַר ףסָאי ינָב-תֶא תוצל | פכע לכ !תַחייִנְּב ל

 מלא ףָאיו עוגיו הממ
: 

 ףסוי וצי :וליקשיו וילָע דבי ויבָא ינפדלע ףסזי לפה +
 םיִאְפרָה ומי ויבא -תֶא מנחל םיִאְפרָהתֶא וידבע-תַא

 ימי אְלִמי כ יִּכ םוי םיִעָּברַא ול-ואלמיו :לארשידתא 3

 ימי ּורְבִָיַו :םוי םיִעְבִׁש םיִרְצִמ ותא יִּכְבַ םיִטְנֲהַה
 יִתְאַצְמ אָנ-סַא אא רכאל הלר תיבדלָא ףסזי רד ותיכְב |

 -- כ

 שש יא

 קיוב ץמק ב קיזב וזמק 'הכ ,טמ

 עג יז ןוא טדערעג יז וצ טָאה רעטָאפ רעייז סָאװ ויא סָאד ןוא ,לארשי ןופ םיטבש : ףלעווצ יד ןענייז עלַא יד =

 רעװ ךיא :טגָאזעגנָא ייז ןּוא ,ןלױפַאּב ייז טָאה רע ןוא * .טשטנעּבעג יז רע טָאה הכרב ןייז טיול יװ ןכעלטיא ;טשטנעּב

 םעד ןֹורפֶע ןופ דלעפ םעד ןיא סָאװ ליה רעד ןיא ,ןרעטלע עניימ ןבעל ךימ טּבָארגַאּב ;קלָאפ ןיימ וצ טלמַאזעננייַא

 דַעְגּפָא טָאה םהרבַא סָאװ ,ןָעַנּפ דנַאל ןיא אָרֹמַמ רַאפ סָאװ ,הֶלָּפכַמ ןופ דלעפ םעד ןיא סָאװ לייה רעד ןיא* .יּתִח

 ּבײװ ןייז ןּוא ןעמהרבַא ןבָארנַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד יי-םּוטנגייא-רבק ַא רַאפ יּתִח םעד ןֹורפֶע ןּופ דלעפ ןטימ טפיוק

 ףיױקניַא רעד יי-ןהאל ןּבָארגַאּב ךיא ּבָאה ןטרָאד ןּוא ,ןהקבר בייוו ןַײז ןוא ןקחצי ןּבָארנַאּב ןעמ טָאה ןטרָאד ,ןהרׂש

 .תַח ןופ רעדניק יד ןופ ,ןענירד סָאװ ליה רעד טימ דלעפ םעד ןּופ

 "רַאּפ זיא ןוא ,טעּב א סיפ ענייו ןעמונעגנײרַא רע טָאה ױזַא ,ןיז ענייז ּוצ הֶאְוַצ ןייז טקידנעעג טָאה בקעי יו ןּוא =

 .קלָאפ ןייו ּוצ ןרָאװעג טלמַאועגנייַא זיא ןּוא ,ןעגנַאג

 .טשוקעג םיא טָאה ןּוא ,םיא רעּביא טניוועג טָאה רע ןּוא ,םינפ סרעטָאּפ ןייז ףיוא ןלָאפעג זיא ףסֹוי ןוא ! ד

 דעגנייִא ןּבָאה םיאפור יד ןוא ;רעטָאּפ ןייז ןרימַאזלַאּבּוצנייַא םיאפור יד טכענק ענייז ןלױפַאּב טָאה ףסֹוי ןּוא ?

 טליפרעד ןזומ געט ליפ יװַא םורָאװ ,געט קיצרעפ םיא רעּביא ןרָאװעג טליפרעד ןענייז סע ןּוא* .ןלארׂשי טרימָאולַאּב

 | .געט קיצעפיז טנײװַאּב םיא ןּבָאה םירצמ יד ןּוא .ןרימַאזלַאּבניַא םייּב ןרעוו

 טעּב ךיא ; ,ביוא לא וצ יױװַא ,ויוה סהערַּפ וצ טדערענ ףסוי טָאה ,רעּבירַא ןענייז גנּונײװַאּב ןייז ןופ געט יד זַא ןּוא +

 .יּנָדּוגְי דודג דָג :ליּפשטָאװ א



 = 8 ב

 חיִנֵעיְִּׁשִה יבא ;רמאל הָעְרַּפ נא אָליּורְּבדםֶכיִעְּב ןח |
 - ןעֹנְּכ ץֶרָאְּב יל יִתיִרְכ רֶׂשֲא יִרְבִקְּב תמ יכֹנָא הנה רמאל
 !הָבָׁשָאְו בָא-תֶא הָרְְּקֶאְואָנ-הַלֲעָא הֶּתעְויְִרְּבְִּמהִּמָׁש
 ךעיְִּׁשִה רֶׁשֲאַּכ ּךיִבָא-תַא .רֶכָקּו הָלָע הָעְרפ רַמאֹּי
 הערפ יֵדְבע-לּכ ותא ולעוו ובא תֶא רַּכִלִל ףֵסֹוי לע
 ח ויָחֶאְ ףֵסֹוי תיֵּב לכו :םִיָרְצִמיִלְרַא י ינקְ לכו ותיב ינקו
 :ןֵשְג ץרעְּב יִבְזִע םֶרָקְבּו םְנאֹצְ םפמ קר ויָבָא תיִבו

2 

 .ט זדאָמ רָבּפ הָנֲהַּמַה יִהָיו םיִׁשָרָּפ-ג בֶכְררִַג ֹוּמִע לעיו
 .םשודפספ ןורה רֶבעֶּב רָשֶא דֶמֶאָה ןרוזדע ואב -

 ;םיִמָי תעְבְש לָבַא יָבָאְל שעזו רֶאְמ דָבָכְו לדג ֵּפְסִמ
 ודמי דָטֶאָה ןרּ לבאה"תא ינענפה ץראה בשוי ארה
 :בירצמ לָבָא ּהָמְש אָרָק ןְּכילַע םירצמל הֶז דַבָּכ-לָבֶא
 :םִוצ רֶׁשֲאַּכ ןֵּכ ב ול נב ושעו דרי רָבֵעְּב רֶׁשֲא
 ו הָרְׂש תֶרֶעְמִּב ותא ּורְּבקִיו ןֵעַנְּכ הֶצרַא יָנָב ותא ואשיו

 -רָבְקְחְחִאַל הָדָׂשֲהיתֶא םֶהָרְּבִא הָנָק רֶׁשֲא הָלֵּמְכַּמַה
 יי דְמיִבְצִמ ףסוי בש :ארממ ינפדלע יִּתִחַה ןְרֶפֶע תאמ

 ורָכְק יִרָחַא ויָבָא-תֶא רַּבְלִל וָתַא םיִלְהְלְכְו ויִחָאְו אּוה |
 שול מאי םֶהיִבֲא המ"פ ףסוידוחא וארו :ויָבָא-תֶא
 ּונלַמְג רֶׁשֲא הָעְרֲה-לָּכ תא וגל ֿביִׁשָי בשה ףסוי ונָמְמְש
 ש :רמאל ותומ ינָפל הצי ₪ רמאל :ףסוילֶא וצו :ותא
 ז ןטְתאָּטַחְו ףיחא עַׁשַּפ אָנ אָש אָגַא ףסויל ורמאת"הפ
 - ףיִבָא יהלָא יִדְבִע עַׁשָפִל אָנ אש הֶּתַעְו ךּולְמְנ הָעָריִּ

 זי ויָנָפל ּולָפו ויחָא-םַג וכו :ויָלֵא םֶרֶּבַדְּב ףסוי ב -
 = שדלַא ףסוי םֶהלֲא רֶמאֹי :םיִרָבֲעַל ףְל וה ּולְמאֹּי
 כ הָעְר יֵלָע םָּתְבַׁשֲה םֶּתַאְו :יִנָא םיִהלֶא תַחַתָה יִּכ ּואָריִּת
 זריַחַהָל הֶּזַה םֹויַּכ הֶׂשֵע ןעמל הבטל ּהָבָׁשֲח םיהלֶא
 ' -ן-ראו םֶכְתֶא לָכְלַבִא יִכנָא ואָריִת-לַא } הָּתַעְו ;בֶר"סַע

 סימס ב 6
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 3" יי יו ,תושארב

 ,ןעוא ערעײַא ןיא טייקילעוטייל ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד =
 ױזַא ;ןהערַּפ ןופ ןרעיוא יד ןיא ,ךייַא טעּב ךיא ,טדער
 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןרָאװשַאּב ךימ טָאה רעֶטָאפ ןיימ * :ןגָאז וצ
 -עג רימ ּבָאה ךיא סָאװ רבק ןיימ ןיא ;ּברַאטש ךיא ועו

 .ןבָארגַאּב ךימ וטסלָאז ןטרָאד ,ןעַנּ דנַאל ןיא ןּבָארג !
 ּבָארגַאב ןוא ,ךיד טעב ךיא ,ןײנּפױרַא ךימָאל ,דנוצַא ןוא
 - .ןרעקמוא ךיז ןוא ,רעטָאפ ןיימ

 ןייד ּבָארנַאּב ןוא ,ףױרַא יג :טגָאזעג הערַּפ טֶאהי |
 ףסֹי ויאי .ןרָאװשַאּב ךיד טָאה רע יװ ױזַא ,רעטָאפ
 םיא טימ ןוא ,רעטָאפ ןייז ןּבָארנַאּב ּוצ ןעגנַאנעגּפױרַא
 יד ,ןהערַּפ ןּופ טכענק עלַא ןעגנַאגעגפױרַא ןענײז
 דנַאל ןופ עטסטלע עלַא ןוא ! ,ויוה ןייז ןופ עטסטלע
 ענייז ןוא ,ןפסוי ןופ טניזעגויוה עצנַאג סָאד ןּוא * ,םִיַרצִמ
 ערעייו ולב | ;טניועגזיוה סרעטָאפ ןייז ןוא ,רעדירּב -

 ,רעדניר ערעַײז ןוא ףָאש ערעײז ןּוא ,רעדניק עניילק
  רעטײר ךיוא* .ןֶשֹוג דנַאל ןיא ןוָאלעגרעּביא ייז ןּבָאה
 הנחמ יד ןּוא ,םיא טימ ןעגנַאנעגפױרַא ןענייז ןגעווטייר ןּוא
 | | .סיורג רעייז ןעװעג זיא

 דָטֶא ןופ רעייש םעד ויב ןעמוקעג ןענַיז יז ןוא<
 טנָאלקעג ןטרָאד ןּבָאה ןוא ,ןדרָי טייז רענעי ףיוא סָאװ
 , טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;גָאלק ערעווש ןוא עסיורג ַא רעייז
 אב רעד ןוא * .געט ןביז רעטָאפ ןייז ףיוא רעיורט ַא
 = רעיורט םעד ןעועג טָאה ,ינָענכ רעד ,דנַאל ןּופ רעניווו
 -עווש א :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ,דָטֶא ןופ רעייש םעד ייב

 ןפורעג ןעמ טָאה םּורד .םִיַרצִמ ייב סָאד ויא רעיורט רער |
 - טז רענעי ףיוא סָאװ ,םִיַרצִמילַבָא ןופרעד ןעמָאנ םעד

 ןייק ןגָארטעגקעװַא םיא ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא * .ןלױפַאּב י יז טָאה רע יװ ױזַא םיא ּוצ ןָאטעג ןּבָאה ןיז ענייז ןוא י*
 = ןטימ טפיוקענּפָא טָאה םהרבַא סָאװ ,הָלָּפכִמ ןופ דלעפ םעד ןּופ לייה רעד ןיא ןּבָארגַאּב םיא ןּבָאה ןוא ,ןַעַנַּכ דנָאל |

 | = .אֵרמַמ רַאפ ,יּתַח םעד ןֹורפֶע ןופ ,םוטנגייא-רבק ַא רַאפ ,דלעפ
 ,רעדירּב ענייז ןוא רע ,רעטָאפ ןייז ןּבָארנַאּב טָאה רע יוו םעדכָאנ ,םִיַרצִמ ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה ףסיי ןוא *

 | .רעטָאפ ןייז ןּבָארנַאּב ּוצ םיא טימ ןעגנַאגענּפױרַא ןענייז סָאװ עלַא ןוא
 ףסֹוי ודנוא טעװ רשפא :טנָאזעג יז ןּבָאה יװַא ,טיוט ויא רעטָאפ רעייז זַא ןעועו ןּבָאה רעדירב ספסיי יוו ןוא י*

 ןּבָאה יז ןוא * .ןָאטעג םיא ןּבָאה רימ סָאװ סטכעלש סָאדלַא ןרעקמוא ודנוא רע טעוו ןרעקמוא ןּוא ,האנש ַא ןגָארט |
 ,ּבינרַאפ :ןפסיי ּוצ ןגָאז ריא טלָאז יװַא,** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טיוט ןייז רַאפ ןליופאב טָאה רעטָאפ ןייד :ןפסֹוי ןגָאז ןסייהעג
 ,דנּוצַא ןּוא = ןָאטעג סטכעלש ריד ןּבָאה יז סָאװ ,אטח רעייז ןוא רעדירּב ענייד ןּופ ךערּברַאפ םעד ,ךיד טעּב ךיא
 וצ טָאה עמ זַא טנייוועג טָאה ףסוי ןוא .טָאג סרעטָאפ ןיד ןופ טכענק יד ןּופ ךערּברַאפ םעד ,ךיד טעב ךיא ,ּביגרַאפ

 .,טדערעג םיא

 ןענייז רימ ,עז :טגָאזעג ןּבָאה ןוא | םיא רַאּפ ןלַאפעגרעדינַא ןענייז ןוא ןעגנַאנעג ךיוא ןענייז רעדירּב ענייז ןוא <
 םורָאװ** ?טָאג ןופ טרָא םעד ףיוא ןעד ךיא ןיב ;ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :טנָאועג ײז ּוצ ףסֹוי טָאה * .טכענק ענייד
 רַאפ טניימעג סע טָאה טָאג רעּבָא ,רימ רַאפ הער ַא טניימעג טָאה ריא

 .קלָאפ ךס ַא ןּבעל םייּב ןטלַאהרעד ּוצ ןוא ְךייַא ןטלַאהסיוא לעװ ךיא ;ןּבָאה ארומ טינ ריא טלָאז ,דנּוצַא ןּוא *י
 ,גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ןכַאמ ּוצ ידּכ ,הבֹוט ַא
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 יעג יז וא ,טסיירטעג לז טָאה רע וא = .ןטניועג ערעיוא

 0 ..ןצרַאה םּוצ טדער

 .םִיָרְצִמְּב ףסוי בש יו ;םבלילַע ְךֵּבדַָו םֶתֹוא םַחָניו םָּכְּמַמ בכ |
 אָרְמ ּוםיִנְׁש .רֵׂשָעְו האמ ףסזי יחו ויָכָא תיֵבּו אּוָה 'פמ

 ודל הָׁשִנְמְדִּב ריִכְמ יגּב םַנ .םישלש נב .םִיַבָפָאל 5 ףסוי ןייז ןוא רע ,םירצמ :ןיא ןּבילּבעג זיא ףסל ןּוא 4 --}

 םיהלאו תמ יבא נָא-לָא ףסוי רמאיו :ףסוי יִכְרְּבלַע דכ טרעדנוה טּבעלעג טָאה ףסֹוי ןּוא | ;טניזעגזיוה סרעטָאַפ

 -לֶא תאֹוה ץְרָאָה-ןִמ םֶכְתֶא הָלְעֲהְ םֶכְתֶא דַקִפְי דָקְּפ -רוא ןעמירפא ןופ ןעזעג טָאה ףסֹוי ןוא =  ,רָאי ןעצ ןוא

 עָבְשּו .:בָקָצְילּ קָחְצִל םֶהְרְבַאְל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ראה הכ = ןעניי ,ןוז סהשנמ ,ריכָמ ןופ רעדניק יד ךיוא :ךעלקינייא

 םֶכְתֶא םיִהֹלֲא דָקָּפָי דֹקְּפ רמאל לאְרשי יִנָּביתֶא ףסוי - 7 נק ספס* ףיוא ןרָאװעג ןֹרָאּבעג

 רָשָעְו חֶאְמְדִּב ףסוי תמי :הָומ יֵתֹמְצע-תֶא םֶתְלֲעַהְו ט יא :רעדירב ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה ףסי ןוא =

 . ּוםִיָהַצִמּב אַ םשיימ ותא שנו םִִנְָׁש | = ןָא ןענָאמרעד טָאג ךיז טעװ ןענָאמרעד רעּבָא -;בֹרַאטש

 | דנַאל ןגיה םעד ןופ ןעגנערפפיוא ךייַא טעװ רע ןּוא ףךייָא

 ,ןעּמהרבַא ןרָאװשענּוצ טָאה רע סָאװ .דנַאל םעד ּוצ |

 ןּופ ןיז יד ןרָאװשַאּב טָאה ףסיי ןוא ** . .ןבקעי ןּוא ,ןקחצי

 ירעד טָאג ךיז טעו ןענָאמרעד :ןגָאז .וצ יװַא ,ןלארשי

 ןּופ רעניב עניימ ןעגנערּבפיוא ריא א טלָאז ;ךיײַא ןָא ןענָאמ

 .ךעגנײרַא זיא רע ןוא ,ט טרימַאזלַאּבעגנײַא םיא טָאה עמ ג ןוא .רֶאי ךעצ ןוא טרעדנּוה ּוצ ןּברָאטשעג זיא ףסלי ןוא < |

 | | | | 0 .םִיַרצִמ } ןיא ןורָא א יא ןרָאװעג ןָאט

 יתַבֹו יס לב

 .קוח
 = ,תצבראו םי :ישלשו תואמ שמחו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכס

 = הז ,ב" ויתוישרפו :היחת ךברח לעו ויצחו- :ןמיס דיל ךיא

 .ויקרפו :ןמיס .היהי ךורב םג .ג"מ וירדסו :ןמיס םלעל ימש = }

 | םיעבראו השלש תוחותפה ןיינמ :ןמיס וניוק ךל וננח יי יג -

 = = ,תוישרפ תחאו םיעשת לכה ,םיעבראו הנמש תומותסהי
 0 :ןמיס ךִי לגרב רשא םעה לכו התא אצ
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 . שיא בט תֶא הָמָיְרְצִמ םיִאְבַה ֵה לֵאְרׂשִי יִנְמ תומש לא
 ג ןֶלּובְו רכשו !הָדּוהיִו ול ןפמש ןמואר .:ואָּב ֹותיִב
 ד -ךֶרו יִאְצֹי ׁשְֵנילְּכ יהיו :רֶׁשֲאְו דָנ יִלְּתְפִנְ יז !ןְמִינִבּו
 ו ילָכְו ףסוי תמו ;םִיַרְצִמְּב הָיָה ףסייו שנ םיִעְּבִׁש בקע

 \ : ופְריו וצרְשיו ורּפ לֶאְרְש יִנְבּו :אוחַה רודה לב ויָחָא
 <  פ  וםֶתֹא ץְרֶאָה .אֵלְמִּתַו דָאמ .דָאָמִּב ּומְצַעַו
 ח {ףכֹו"תֶא עחחאל רשא .םיִרְצְמלע .שדְח"רלמ קי
 ט ינִמִמ םוצָעְו בר לארש יִנְּב םע הנה וָּמַעילֶא רֶמאֹּיַ
 י ןדַמָחְלִמ הָנאַרְקְתייּכ הָיָהְו הָּבְרִיִּפ ול הָמְּכַהְתִנ הָבָה
 :ץרֶאָקְרמ הָקָעְו ונּב"םֵהְלְַ ונֲאנְׂשיַע ג אוהדםנ ףֵסּונְ

 אי יִרָע בו םתְלְבְסְּב ותֹוצ ןעמל םיפמ יִרָׂש ויָלָע ּומיִׂשָי
 גי וע רֶׁשֲאַכְו !םֶסְמַעָר-תֶאְו סֶהְּפ-תֶא הערפל תֹונְְּכִמ
  ּודָבֲע :לארשי ינְּב ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הֵּבְרְי ןּכ ותא
 = רי םֶהָיַּתיתֶא ּוחָרְמַה 3 פב .לָארׂשִי יָנְמדְתֶא .םִיַרְצִמ
 תֶא הֶדָׂשַּב הָרְּבֲעילְכְּו םיִנְבְלְ רַמחְּב הָׁשָק הֶרְבַעְב
 - למ רָמאו !ְּךרֶפְּב םַהָב וִרְּבְעירַׁשָא םֶתְרַכְייילְּ
 - םשְו הְרפש תַחֲאָה םָׁש רֶׁשֲא תִיַרְבִעָה תֶרֶמַל םירצמ
 ₪ דע ןָתיִאְרּו תֹויַרְבִפָה-תֶא ןֶכְדליב.רמאו :העופ תינשה
 + וז :זדיחו אוָה תַּב-םִאְו ותא ןֵּתִמֲהַו אּוד ןכ"סא םִיָנְבֶאָה

 : קלַאד רָב רֶׁשֲַּ וׂשָע אַ םיִהלֲאָהיִתֶא .תֹדְלִיְמַה ןאריִתו

 יש חלוהמ לו חס ץטוש ד טי
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 א ןפערט ךיז טעו סע זַא ,ןייז טעװ =

 לט יש

 לארשי ןופ רעדעק יד ךופ ןעמענ יד ןעניז סָאד ןוא : א

 -טיא :ןבקעי ו טימ םִיַרצִמ זיק ןעמוקעג ךענייז סָאװ =

 ,ןבּואר* ; :ןעמוקעג יין ךענייז טניזענויוה ןייז טימ רעכעל
 ןֶד ;ןיִמִנְּב ןוא ,ןּולובז , רֶכָׂשׂשִי <. :הדּוהי ןּוא , ול ,ןועמש
 - ןענייז סֶאוו תושפנ עלַא ןּוא * .רשָא ןּוא דֶנ ,ילתפנ ןּוא

 | קיצעּביז ןעװעג ןענייז ,ךיד סבקעי ןופ ןעננַאנעגסױרַא
 = = .םָיַרצִמ ןיא ןעװעג ןיוש זיא ףסֹוי ןוא ;תושפנ

 א ,רעדירב עֶגייז עלַא ןוא ,ףסֹוי ןברָאטשַעג עאפ

 ןּבָאה לארש ךופ רעדנוק יד ןּואי  .רוָד רעצנַאנ רענעי
 - ןוא ,טרעמעג ןוא טנעמדיוועג ךיז ןוא ,טרעּפּכורפעג ךיז |

 עַצנַאג \ סָאדי "וא ,קרַאטשי רעייז | רעײז ןרָאװעג ןענייז יז

 יז טימ ןרָאװעג לּופ זיא דנַאל |

 ,םיַרצִמ .רעּביא ךלמר רעיינ ַא ךענַאטשעגפיוא סאפ =
 וצ טגָאזעג טָאה רע ואי \ ..ןפסל טנעקענ טינ טָאה סָאװ

 לארשי ןופ רעֶדְניִק יד ןּופ קלָאפ סָאד ,טעז ;קלָאפ ןייז

 | ריִמָאל .טמּוק י 6 ,..ודנוא ןופ .רֶעְקְרָאטְש ןוא רערעמ וא
 סֶע ןוא-;ןרֶעמ ריז רע טעװ טינָא .;םִיֹא ןגעק ןגילק ךיז

 רע טעו המחלמ ָא
 05 = דנָאל ןופ ןיינסיורַא טעװ ןוא ,ודנוא ףיוא ןטלַאה תממלמ טעוו רע ןוא ,טנייפ ערעודנוא וצ ןייטשוצ ךיוא
 טיוּבעג טָאה רע ןוא ,טעּברַאטסַאל ערעייז טימ ןקיניפ ּוצ םיא ידּכ ,ןרַאהוניצ םיא רעּביא טכַאמעג ייז ןּבָאה <! =
 ,טרעמענ ךיז רע טָאה ױװַא ,טקינייפעג םיא ןּבָאה יז יו רעּבָא : .סֵסֹמֶעַר ןּוא םֹותָּפ ,ןהערַּפ רַאּפ טעטשרעלכײּפש
 ..לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ קערש ןיא ןעװעג ןענייו 4 ןוא < ;טײרּפשעצ ךיז רע טָאה יווָא ןּוא

 .טײקיטרַאה טימ לארשי ןּופ רעדניק יד ןטעּברַא טכַאמעג |
 ןּבָאה ! םירצמ יד ןּוא <

 | רערעְוש טימ ןּבעל רעייז טרעטיּברַאפ ןּבָאה ייז ןוא *
 "עג ייז שמ ןּבָאה יז סָאװ ערעײז טעּברַא יִדלַא ;דלעפ ןיא טעּברַא ײלרעלַא ייּב ןוא ,לגיצ ייּב ןוא םַײל ייב ,טעּברַא
 0 .טײקיטרַאה טימ ןעוועג זיא ,טעּברַא

 ,הָרפִש : ךעועג ז וא : רעניא ןופ פ ןַעמָאנ רעד סָאװ ,סניבייה עשידִיי יד וב טדערעג טָאה םִיַרְצִמ .ןופ ךלמ רעד ןּוא 8

 טלָאז ,ןרעֶּבעג רעבייוו עשידִיי יד טפלעה ריִא וא :טגָאועג טָאה רע ןּוא * .,הָעֹוּפ רעטייווצ רעד ןופ ןעֶמָאנ רעד ןּוא
 .ןבעל ןביילב יז לָאז ,רעטכָאט ַא זיא סָאד ּביוא ןּוא ,ןטַײט םיא ריא טלָאז ,ןוז ַא זיא סָאד ביוא ,לּוטשכָארּב ןפיוא ןעז ריא

 / לז טָאה םִיָּרְצִמ ןופ ךלמ רעד יו יױזַא ןָאטעג טינ ןּבָאה יז ןוא ,טָאנ רַאפ טַאהעג ארומ ןּבָאה סניּבײה יד רעּבָא וז



 טָאה* .ךעלגני יד ןּבעל טזָאלעג ןּבָאה ייז ןוא ,טנָאזעגנָא
 יז וצ טָאה ןוא ,סניבייה יד ןפּורעג םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד
 = ןוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג ריא טָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג

 - טנָאועג סניבייה יד ןּבָאה * !?ךעלגניי יד ןּבעל טוָאלענ

 ןענייז רעּבײװ עשירצמ יד יװ יװַא טינ ליוו :ןהערַּפ ּוצ

 יד .רעדייא ;קיטּפַאהּבעל ןענייז ייז םורָאװ ;עשידיי יד

 .ןרָאּבעג ןיוש ייז ןּבָאה ,ייז וצ טמּוק ןיּבײה

 סָאד ןוא ;סניב"ה יד טקיטינַאּב טָאה טָאג ןוא +

 רעײז ןרָאװעג ןענייז יז ןוא ,טרעמעג ךיז טָאה קלָאפ

 ןּבָאה סנבייה יד לײװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .קרַאטש

 .רעוייה טכַאמעג ייז רע טָאה ,טָאג רַאפ טָאהעג ארֹומ

 יוַא ,קלָאפ ןצנַאנ ןייז ןלױפַאּב טָאה הערַּפ ןוא*

 ריא טלָאז ,ןרָאּבעג טרעװ סָאװ ןוז רעדעווטעי ;ןגָאז ּוצ

 רעטכָאט רעדעווטעי ןּוא ,ןפרַאװנײרַא ךייט ןיא םיא

 .ןּבעל ואל ריא טלָאז

 ןּוא ןעגנַאנעג זיא יול ןופ זיוה םעד ןופ ןַאמ ַא ןואי ר

 יורפ יד ןוא* .יִוֵל ןופ רעטכָאט ַא ןעמונעג טָאה

 יז ןּוא ;ןוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט ויא

 ןטלַאהַאּב םיא טָאה ןּוא ,ןייש ויא רע זַא ןעועג םיא טָאה

 - ,םישדח יירד
 ,שמַאי ןופ לטסעק ַא םיא רַאפ ןעמונעג יז טָאה ,ןטלָאה

 ןּוא ;ךעפ טימ ןּוא םייל טימ טפעלקעגסיוא סע טָאה ןּוא

 דניהַא סע טָאה ןּוא ,דניק סָאד ןירעד ןָאטעגנײרַא טָאה יז

 -סעווש ןייו ןּוא+  .ךייט גערּב םייּב ךעלטיר יד ןיא ןָאטענ

 סָאװ ןסיוו ּוצ ,ןטײװ רעד ןּופ טלעטשעג ךיז טָאה רעט

 .ןעשעג טעװ םיא טימ
 טרעדינענּפָארַא טָאה ןהערַּפ ןופ רעטכָאט יד ןּוא *

 יַאּב טנעקעג טינ רעמ םיא טָאה יז וַא ןוא

 12 ,8 ,א

 םִיַרְצִמ"ְךֶלֶמ אָרְקִִנ !םיִרְלְיַה"תֶא ןיוחתו םִיָרְצִמ ךֶלֶמ ינש
 ןַימְּתַו הזה רַבָּדִה ןתישצ ַעֹוּדִמ ןֶכָל רֶמאַֹּ .תּליְמַל

 םיִשָּנִכ אל יב הֹערַפ-לֶא תֹדלַיְמַה ןרמאתו ;םיִרָיַה-ּתֶא <
 .ןהלֶא אוָבִּת םֶרָטְּב הגה תֹוָחייֵּכ תּיִרְבִעָה תּיִרְצִּמַה

 ומְצִעַיו םִעָה בֶרָיו תֶרֶליְמַל טיִהלֶא םֶטַַ :ודליו תֶַּּיְמַה כ
 םהל שו םיִהְלֶאָהתַא תֶרֶלִיְמַה יִאְרִייִּכ יא !רָאְמ אכ =

 הראה דולוה ןְּבַה-לּכ רמאל ומַע-לֶכְל הערפ וצו !םיִּתָּב בכ

 פ ו ; ּוהְילְׁשַּת
 ב

 -לַע סב םשַתו לה דב שתו תַּפִָּ רמחב
 זרשעויהמ הָעדְל קחרמ ותחא בצתִתו :ראיה תַפְׂש +

 תֶפְלִה ָהיֶתֹרֲעַנְו ראָהילע חל 3 הערפדתכ דֶרֵּתַו :ול ה
 -תֶא חַלָׁשִּתַו ףופה ְךיֶתְּב הָבֵּתַה-תֶא אֵרֵַּו ראיה ךי-לע

 .רַעָניהִַּהְו דֶלֶיַה-תֶא ּוהֲאְרִּתַו הֵּתְפִּתַו :ָהָחָקתַו הָתַמַא י
 רֶמאָּתַו :הָז םיִרְבעָה יִרְליִמ רֶמאֹּתַו ויָלָע למת הָכֹּב ו

 תקעמ הָׁשִא ל יִתאָרָקְ ךלאה הערפ"תַבדלֶא 'תחא
 הער -תַּב ּהָק-רֶמאּתַו :רֵליַה-תֶא ְּךֶל קֶניִתְו תִיַרְבִעָה ןמ ה
 הל רֶמאְּתַו :דלוה םָאדתֶא אָרְקִּתַו הָמְלַעָה לת יבל ט

 ןא יאו יל והקניהו הוה דליה"תא בילה העָרַּפ-תַּב
 דליה לֶּד : והינו רֶליַה הָשאָה חת ךְרָכָשתֶא =

 הָׁשֹמ מש אֵרְקִַּו ןבל ּהָלייֵהיַו הערפדתַבל והאב
 לדו םהָה םימב ויהיו :ּוהְתיִׁשְמ םִיַּמַדְדִמ יִּכ רֶמאֹּתַו א

 ירצמ שיא אְרו םֶתֹלִבְַּ איו ויִמָא-לָא אצמ רֶׁשֹמ
 שיא א פארה הֹכָו ה ןָפָיו :ויָחָאְמ יָרְבעְרשיא הָּכַמ בי

 קיפט אלב יה | 'ג ,ב

 "יד ןשיווצ לטסעק סָאד ןעזרעד יז טָאה .ךייט ט טייז ןייב ןעגנַאגעגמּוא ןענייז ךעלדיימ עריא ןּוא ;ךייט ןיא ןדָאּב ּוצ ךיז

 סע טָאה ןּוא ,טנפעעג סע טָאה יז ןוא* .ןעמענ טזָאלעג סע טָאה ןּוא ,טסניד ריא טקישעג טָאה יז ןּוא ,ךעלטיר

 רעדניק יד ןּופ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ףיוא טמירַאּברעד ךיז יז טָאה .טנַײװ סָאװ לגני ַא טשרע--דניק סָאד-ןעורעד

 גייז ַא ןפּור ריד ןוא ןייג ךיא לָאז :רעטכָאט סהערַּפ ּוצ טגָאזעג רעטסעוש ןייז טָאהי .רעקיזָאדרעד זיא םירבע יד ןומ

 זיא .ײג :טנָאועג ריא וצ רעטכָאט סהערַּפ טָאה* ?דניק סָאד ריד רַאפ ןנייז לָאז יז זַא ,רעּבײװ עשידיי יד ןּופ יורפ

 קעװַא םענ :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה רעטכָאט סהָערַּפ ןּוא* .דניק םעד ןופ רעטומ יד ןפורעג טָאה ןּא ןעגנַאגעג לדיימ יד

 סע טָאה ןוא ,דניק סָאד .ןעמונעג יורפ יד טָאה .ןלול ןייד ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,רימ רַאפ סע גייז ןוא דניק עקיזָאדסָאד

 .טנייזענ

 ןרָאװעג ריא זיא רע ןּוא ,רעטכָאט סהערַּפ ּוצ טכַארּבעג םיא יז טָאה ,ןרָאװעג רעסערג זיא דניק סָאד זַא ןּוא 5 |

 .אןגױצעגסױרַא םיא ךיא ּבָאה רעסַאװ ןּופ לייוו :טגָאזעג טָאה ןּוא ,הָשֹמ ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה יז ןוא .ןּוז א רַאפ

 ,רעדירּב ענייז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ,ןסקַאווענפיוא זיא השמ ןַא ,געט ענעי ןיא ןעװעג זיא סע ןוא

 .ןדִיי ַא ןַאמ ַא ןגָאלש ירצִמ ַא ןַאמ ַא ןעועג טָאה רע ןוא ;טעּברַאטסַאל ערעײז ּוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןּוא

 ,ָאטיג זיא שטנעמ ןייק וא ןעזעג טָאה רע זַא ןּוא ,ןיהַא ןוא רעהַא טקוקענמוא ךיז רע טָאה < .רעדירּב ענייז ןּופ

 .והיִתיִׁשְמ א



 י הָּנִהְו יִנֵׁשַה םויַּב א | לח ודנמְמו ירצְמַהתֶא יו
 :דףער הָכַת הֶּמָל עָשְרְל רֶמאֹיַו םיִצְנ םיִרְבִע םיִׁשְנָאיְִׁש
 די הָּתַא לגְרֶהְלַה ּוניֵלָע טפשְו רש ׁשיִאְל ףמש יִמ רֶמאֹּ
 ןֵכָא רמאו השמ ארי יִרְצִּמַה-תֶא ְּתְנַרָה רֶׁשֲאַּכ רמא
 ₪ גרַהְל שקביו הוה רבּדהדתֶא הערּפ עָמשיו :רֶבָּדַה עֶדֹונ
 .ןיִהמיְרַאְּב בשוו הערפ יֵנְּפִמ הָׁשֹמ חַרְבּיו השמ"תַא
 ₪ ;דָנאָבְתַו תֹנָּב עַבָׁש ןידמ ןהכלו = :רֵאָּבַה-לַע בֵׁשֵּיַו
 :ןְהיִבֲא ןאצ תֹקְׁשַהְל םיִטָהְרָה-תֶא הנאַלַמְּתַו הָנָלְתַו
 ז דא קש ןֶׁשַו הָׁשֹמ םֶקָו םיׁשְרגַו םִִעֹרָה ואב
 חי ןֵּתְרַהְמ ַעּוְּדַמ רֶמאֹ ןֶהיֵבֲא לָאוער-לֶא הָנאֹבְּתַו :םנאצ
 = ש "םֵגְו םיִעֹרֲה דיִמ ונְליִצה יִרצִמ שיא ןרמאתו : םויה אב

 כ אְו ויָתֹנְּב-לֶא מא :ןאָצַה-תֶא קש ול ָלָד הָלָּר
 אב לָאװ ;םֶחָל סֵכאֹו ול ןַאָרק ׁשיִאָהתֶא ןּתְבִוע הֶז הֶמָל
 :השמל ותב הָרּפְצְתֶא ןֵּתִיַו ׁשיִאָה-תֶא .תֶבָׁשְל השמ
 בכ יִתיִיָה רג רַמָא יִּכ םֶשְרִג ומָשדתֶא ארקה ןב דלת
 8 ֹוהְירָכנ ץֶרֶאְב
 כ יב ּוהְנַַָו םירצמ מג תמו םֶהָה םיִּבַרָה םימָיב יהי
 -ןמ םיִהלָאָה-לֶא םֶתָעְוַׁש לעת וקַעזיו הָרבְעַהְִמ לֵאְרְׂשִי
 וכ "תֶא םיקלא רכזי םֶתְקָאַנ"תֶא םיִהלֶא עַמׁשִַו :הָרֹבעָה

 הכ 2 םיָהֹלָא ארי : בלֲעַי-תֶאְ קָחְצְיתֶא םֶהְרְבַא-תֶא ּותיִרְּב |
 /ס0 - !םיִהֹלֲא עדו לארשי נְּב-תֶא

2 = 

 יגר גַהָניַו ןִיְדִמ ןהפ וָנְתֹה ֹוְרְתִי ןאַצ-תֶא הָעֹר הָיָה השמו |
 !הָבֵרח םיִהֹלֲאָה רַה-לֶא אב רֶּכָדַּמַה רחא ןאֹצַהיתֶא
 ב אָרֹב הנָפַה ְךִֹתִמ ׁשֵאדחַּבַלְּב ויָלֵא הָוהְי ְךאָלַמ ארו
 ג תשמ רָמֲאּו ;לָּכֶא ונניִא הָנְּפְַוׁשֶאָּב רעב הָנְּפַה הגה
 - אל עּדִמ הוה לדה הָאְרַּמַה-תֶא הֶאְרֶאְו אָניִהְרְסֶא

 לכתב 'א ,ג

 9% יה .תומש | ,תומש |

 ןטלַאהַאּב םיא טָאה ןוא ,ירצִמ םעד ןגָאלשרעד רע טָאה
 ןטײװצ ןפיוא ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע ןּוא* .דמַאז ןיא
 רע טָאה ;ךיז ןעלגנַאר ןדיי רענעמ ײװצ טשרע ,גָאט
 ןייד וטסנָאלש סָאװרַאפ | :ןטכערעגמּוא םעד ּוצ טנָאזעג |

 טכַאמעג ךיד טָאה רעוו :טגָאזעג רענעי טָאה + ?רבח

 יצ ?זדנוא רעּביא רעטכיר ַא ןוא רַאה ַא ןַאמ ַא רַאּפ
 םעד טעגרהעג טסָאה ּוד יװ יזַא ,ןעגרה ּוצ ךימ וטסניימ
 :טנָאזעג סָאה רע ןּוא ,ןגָארקעג ארומ .השמ טָאה ?ירצִמ

 | .ןרָאװעג טסּוװרעד זיא ךאו יד ,רָאװרַאפ

 ,ךַאז רעקיזָאדרעד ןופ טרעהעג טָאה הערַּפ ןוא *
 ןפָאלטנַא השמ ויא .ןהשמ ןעגרה טלָאװעג טָאה רע ןוא
 דנַאל ןיא טצעוַאּב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ןופ
 רעד ןוא"* .םענורּב ַא יב ןסעועג זיא רע ןוא :ןידמ
 אז ןענייז ;רעטכעט ןביז טַאהעג טָאה ןָידִמ ןופ רעטסירפ
 -רָאק יד טליפעגנָא ןוא טּפעשעגנָא ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג
 .רעטָאפ רעייו ןופ ףָאש יד ןעקנירטּוצנָא ידּכ ,סעט
 יז ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג ןענייז רעכוטסַאּפ יד רעּבָא יי
 לז .טָאה .ןּוא ןענַאטשעגפױא השמ זיא .ןּבירטעגקעװַא
 א ךוא יי *  .ףָאש ערעייז ןעקנורטעגנָא טָאה ןּוא ,ןפלָאהעג
 רע טָאה : ,ןלַאּוער רעטֶאּפ רעייו ּוצ ןעמּוקענ ןענייז 2
 = ?ךיג יװַא ןעמוקעג טניה ריא טייז סָאװרַאפ :טגָאזעג
 ןפלָאהעג ודנּוא טָאה ירצִמ ַא ןַאמ ַא :טנָאועג ייז ןּבָאה י*
 טָאה ןּפעשנָא ךיוא ןוא ,רעכּוטסַאּפ יד ןופ טנַאה רעד ןּופ
 יד ןעקנורטעגנָא טָאה ןוא ,ודנוא רַאפ טּפעשעגנָא רע
 רח ןוא :רעטכעט ענו ּוצ טגָאזעג רע טָאה = .ףָאש

 .,טױרּב ןסע רע לֶאֹו ןּוא ,םיא טפור ?טוָאלעגרעּביא ןַאמ םעד ריא טָאה ןעד סָאוורַאּפ ?רע ןיא

 .ןהְרּופַצ רעטכָאט ןייז ןהשמ ןּבעגעג טָאה רע ןּוא | ;ןַאמ םעד ייב ןּבײלּב ּוצ טקיליװעגנייַא טָאה .השמ ןוא
 ןיא ארעדמערפ ַא ןיב ךיא = ;טגָאועג טָאה רע לייוו ,םושרג ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה רע ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעגי טָאה יז ןּוא *

 - ,דנַאל ןדמערפ ַא

 לארשי ן ןופ רעדניק יד ןוא , םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד ז ןברָאטשעג זיא ,טײצ רעואל רענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןוא* |
 רעד ןופ טָאג ּוצ ןעגנַאגעגפיױא זיא יירשעג רעייז ןּוא ,ןעירשענ ןּבָאה יז ןוא ,טפַאשטכענק רעד ןּופ טצפיזעג ןבָאה

 .טפַאשטכענק |

 .ןבקעי טימ ןּוא

 ןקחצי טימ ,ןעמהרבַא טימ דנוב ןייז ןָא טכַאדעג טָאה טָאנ ןוא ,ןצכערק רעייז טרעהעג טָאה טָאג ןּוא **
 .טקרעמעג טָאה טָאג וא לארשי ןּופ רעדניק יד ךעועג טָאה טָאג ןוא =

 ףָאש י יד | טריפעג טָאה רע ןוא ,ןידמ ןופ רעטסירפ םעד .,ןורתי רעווש ןייז ןּופ ףָאש יד טרעטיפעג טָאה השמ ןואי 1

 טָאג ןופ ךאלמ א םיא ּוצ ןויוואּב ךיז טָאה * .בֵרֹוח ּוצ ,טָאנ ןופ גרַאּב םּוצ ןעמּוקעג זיא רע ןּוא ,וצ רבדמ םּוצ !
 ןרָאד רעד ןוא ,רעייפ ןיא טנערב ןרָאד רעד טשרע ,ןעועג טָאה רע ןוא ,ןרָאד ַא ןופ ןטימ ןּופ רעייפמַאלפ ַא ןיא
 .טרעצרַאפ טינ טרעװ

 .דא
- 
- 

 סָאוורַאּפ ,גנואעו עסיורג עקיזָאדיד ןעו ןוא ןרעקּפָא טשרָאקַא ךימָאל :טגָאזעג השמ טָאהי



 א אָרְקִ ו תל רֶכ יִּכ הָותְי אר !הָנּמִ רעב  טָאה טָאנ יו ןואי .טנערּברַאפ טינ טרעו ןרָאד רעד

 "עג טָאג טָאה ױזַא ,ןעז וא טרעקעוּפָא טָאה רע א ,ןעזעג

 לא מו :אוה דיר ₪ דמוע התא רע ַ !השמ !השמ :טגָאזעג טָאה ןוא ,ןרָאד ןטימ ןופ םלא וצ ןפור

 :טגָאזעג רע טֶאה .ךיא ןיב אד :טרעפטנעעג רע טָאה
 ה

 -תֶאְו .םירצמּב רשא ימע ינַעְתַא יתיאר האָר הוה ענייד ןופ ךיש ענייד סיוא ּוט ;רעהַא ןענענעג טינ טסלָאז

 ;ויְבאְכַמ-תֶא יתָעַרָי יכ ויש ינפמ יִתָעַמְש םָתָקִעַצ סָאד ,םיא ףיוא טסייטש ּוד סָאװ טרָא רעד םורָאװ ,סיפ

 אוהה ץֶרָאָקְדִמ ותלעהלו םִיַרְצִמ דימ ! וָליִַהְל דראו ח
 -לֶא שָבְדּו בָלֶח תַבְ ץְרָאילִא הָבָחְרּו הָבֹוט ץֶרָאילֶא <

 !ִּובְיַהְו יִוחַהְו ורְּפַהְו יִרֹטֲאָהְו יתחהו יִנֲַנְּכַה םקמ טָאג רעד ,ןעמהרבַא ןופ טָאג רעד ,רעטָאפ ןייד ןּופ טָאג

 -תֶא יִתיִאָרִַגְו יִלֶא האב לֵאָרְׂשִייְּב תקעצ הנה הָתַעְו ט

 ָךהֶלְׁשֶאְ הָכְל הּתַעְו :םֶתֹא .םיִצָחְל םִיַרְצִמ רֶׁשֲא ץֵחַּלַה י

 .רֶמאָּי :םירצממ .לארשידינב ימע-תֶא אצוהו .הצרפדלֶא א  ףיוא ןקּוק וצ טַאהעג ארֹומ טָאה רע לײװ ,םינפ ןייז ןגרָאּב

 יְִו הָעְרַפילֶא ךלא יִכ יִכְנִא ימ םיִהלָאָה-לֶא הָׁשִמ
 הָדָיְהֶאדיִּכ רמאמ :םִיָרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי יָנְברִתֶא איצוא בי

 -ןרָא ָךְאיֶצֹודְב ְִּחלְׁש יִכְנא יּכ תואה ר הָז מט 2 טרעהעגוצ ּבָאה ךיא ןוא , םיַרצִמ ןיא סָאװ קלָאפ ןיימ ןּופ

 הוה רֶהָה לע םיקלָאָה-תֶא ןודבעּת םירצממ םעֶה ענייז סײװ ךיא םורָאװ ,רעקירד ענייז ןגעוו ןופ יירשעג ןייז |

 | טארשי ינבילֶא 9 אָב יִכֹנָא הָנְה םימלָאה-לֶא רֶׁשֹמ רמאו ;

 | יליּורְמֶאְ םכילַא ינחלש םכיִתוְבַא יהלֶא םָהְל יתרמָאָו =

 הֶיְהֶא השמ"לא םיִהלֲא רמאיו :םֶהְלַא ךמא המ ומשדהמ די ןעונערבוצפיוא םיא ךוא ,םִיַרצמ .ןופ טנַאה רעד ךומ ץיי
 יִנֲחָלָׁש הָיְהא לֵאָרְׂשִ ינבל רמאת הָכ רֶמאֹּל היהא רֶׁשֲא

 -לַאל למאת הָּכ השמחלא םיהלא רוע רמו :םֶכיִלֶא וט

 רעד ןיב ךיא :טגָאזעג טָאה רע וא .דרע עקילייה ויא

 -רַאפ טָאה השמ ןּוא .ןבקעי ןופ טָאג רעד ןּוא ,ןקחצי ןופ

 ץיפ יד ךיא ּבָאה ןעועג ןעז :טנָאזעג טָאה טָאג ןּואי ' .טָאג

 ּוצ ליצמ םיא טרעדינעוּפָארַא ּבָאה ךיא ןּוא*/ ,ןקָאטײװ

 ַא ןיא ,דנָאל ןטיירב א ןוא ןטיג א ךיא דנַאל םענֶעי ןופ

 הלא םָהְרְּבַא ימלא םֶכיֵתְבַא יהלֲא הוהי לֶארשי יב טרָא םעד ןיא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל

 הו םלעל ימה םקילא ינְלט בקע יהלאו קחצי  םעד ןוא ,ירֹומָא םעד ןוא ,יּתִח םעד ןוא ,יִנֲעַנּכ םעד ןופ
 תְרמאו לֵאָרְׂשִי ינקזתֶא תְפְסאְו ךל :רֶּד רד יִרָכָז 'טח

 םֶהָרְבַא יהלֶא ילא הָארנ םֶכיִתְבַא יהלָא הָוהי טֶהֵלֲא = עז ,דנוצא ןוא" .יסובי םעד ןוא ,יוֵח םעד ןוא ,יורפ

 00 ל וצ ןעמוקעג זיא לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ײרשֶענ סָאד

 | | | יי יי יי . םיִרצִמ יד סָאװ גנוקירד יד ןעועג ךיוא בָאה ךיא ןּוא , רימ

 ןּופ , לארשי ןופ רעדניק יד ,קלָאפ ןיימ סיורַא יצ ןוא .ןהערפ וצ ןקיש ךיד לעוו ךיא ןוא ,דנּוצַא םּוק םּורד <," ןקירד |

 | ןעיצסױרַא לָאז ךיא זַא ןוא ,ןהערַּפ ּוצ .ןיינ לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב רעװ ::טָאנ ּוצ טגָאזעג השמ טָאה + - .םִיַרצִמ

 ריד טעװ סָאד ןּוא ;ריד טימ ןייז לעװ ךיא רעּבָא :טנָאזעג רע טָאה % ?םִיַרצִמ ןופ לארשי .ןופ .רעדעיק יד

 טָאג .ןעניד ריא טעו םִיַרצִמ ןּופ קלָאפ סָאד סיורָא טסיצ ּוד עו - | טקישעג ךיד | ּבָאה ךיא וא ,ןכײצ רעד ₪

 ןגָאז לעװ ךיא ןּוא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ךיא םּוק טָא :טָאג ּוצ טגָאזעג השמ טָאה יי ..גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא

 סא ?ןעמָאנ ןייז זיא סָאװ :רימ ּוצ ןנָאז ןלעוו ייז ןוא ,ךייַא וצ טקישעג ךימ טָאה ןרעטלע ערעייַא ןופ טָאג רעד :ײז וצ

 ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז יױזַא :טנָאזעג טָאה רע ןוא .ץיב ךיא רעוו ןיב ךיא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה < ?ײז וצ א ךיא לָאז

 וטסלָאז ױזַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג רעטייוו טָאה טָאג ךוא יי .ךייַא וצ טקישעג ךימ טָאה "יב ךיא :לארׂשי ןופ רעדעק יד |

 ןוא ,ןקחצי ןופ טָאג רעד ,ןעמהרבַא ןופ טָאג רעד .ןרעטלע ערעיײַא ןּופ טָאג רעד ,הוהי :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןגָאז =

 ףיוא שינעכעדעג ןיימ זיא סָאד ןוא ,קיּבײא ףיוא ןעמָאנ ןיימ זיא סָאד .ךייַא וצ טקישעג ךימ טָאה ,ןבקעי ןופ טָאג רעד

 ,ןרעטלע ערעייַא ןופ טָאג רעד ,הוהי :ייז ּוצ ןגָאז ןּוא ,לארשי ןופ עטסטלע יד ןעלמַאזנײַא טסלָאז ןּוא ,יײג:* .תורֹודירֹוד



 א יקוסיהו יוחהו יו יזרפסו ירמה יִתְחַה ענפה ץרא |
 חי "קו הָּתַא עאָמּו דלקל יִעְמָׁשְו :שָבְרּו םֶלָח תו ץֶרָא
 הלא קָוחְו ללא םָּתְרַמֲאו םִיְצִמ .ךלמ"לא לאְרש
 .םיִמָ תֶׁשְלָׁש דרד א אנ-הְבִלְג הת וטל הָדָקִנ םיירְבְעְה
 ש קרל יב יעדי נאו :וטיקלַא הוהיל הָחָבְוָו רֶּבְרמַּב
 יתתלשו :הקוח דיפ אלו ךלהל םִיָרְצִמ ְּךלֶמ םֶכְתֶא !
 שא רֶׁשֲא .ימאָלְפִנ םֹכְּב םִיַרצמתֶא יָתיִכַהְו ידתֶא

 אכ "טבֶעָה ןח-תֶא יִּתַמָנְו  וםָכְתֶא חלש ןכ"ירחאו וָּברִקְב
 1םקיר ּובְלָת אל ןיבלת יִּכ הָיָהְו םירצמ ינעְב חה
 בכ יֵלְבּו ףכייֵלְּ הָתיֵּב .תֶרֶנִמּו הָּתְנִכְּׁשִמ השא הלאשו

 תל חברת כב םֶפמַׂשְו תלמשו בַהְ
 0% .וםִיְצִמתֶא

 אי קב ומי יי אלו 5 וימאידאל | ב רמאה השמ עו /
 "ב מ הָוהְי וילא למה :הָוהָ לא הָארנ-אַל ּורְמאְ יִכ
 ג והכלשוו הָצְרִא ּוהָכיִלְׁשַה מאה .ּ!הָּטִמ רמא רי
 ר כָא 7 הָוהְי רמאמ  זוינפמ השמ םנ שחנל יהו הָצְרַא

 ז אי יו וב .קוחוו ודו חלשיו ובוב ּוחַאָו די ח לש השמ

 ה יחל הָוהְי ףילא הארנרפ ונמאי ןעמל -זוָּפכְּב הָטמְל
 ו .רָמאֵּו בעי יהלאו קָחָצָי יקלֶא םֶהָרְּבַא י יהלֶא םת בא

- 

 5 יוקיִחְּב חי אבו קב לדו .אָניאַבָה דוע ול הוו
 דלא לחי בשה .רֶמאֹּה :גלשפ תְַרֹצִמ ודי הגה האצה
 והָמׁשיהנהְו ןליסמ האש וָקיִח-לָא די בש דליה
 יה תאה ו לקלל ושי אלו 5 ונמל א אלא ; 1 הו ;ורשבכ

 הש אלמא ה הו וו תֶאָה ל ניִמֲאָהְ .ןוושארה
 חנ ןי +

 קז הי 'בד קו כג

 תומס

 :ןויוואב ךיז טָאה ;בקעי ןּוא ,קחצי ,םהרבַא ןּופ:טָאג רעד |

 ?ןךיַא א טסַאהעז ךיא בָא ןטכַאד :ןגָאז וצ ױזַא;,רימ:וצ

 .ךיא ןואי* .םִיַרצִמ ןיא ןָאטעג טרעװ ךייַא סָאװ ןָא:ןּוא

 :ןייפ רעד :ןופ ןעגנערבפיוא ךַײַא לעװ ךיא ;:טגָאזעג ּבָאה
 :ןוא ,יּתַח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ םעד ןופ דנַאל ןיא ,םִיַרצִמ ןופ
 - ,יסובי םעד ןּוא .יוח םעד ןוא ,יזרפ םעד .ןּוא,ירֹומָא םעד

 יז ןּוא י* : .קינָאה ןוא ךלימ.טימ טסילפ:סָאװ דאל ַא ןיא
 | .יד ןוא ודי !ןעמוק טסעװ ןוא ;לוק .ןייד .וצ ןרעהוצ ןלעװ

 הוא ןוא .םִיְַּצִמ;ןופ ךלא םעד וצ ,לארשי ןּופ עטסטלע

 כ ::'םיא ּוצ ןגָאז טעוו

 ךיא יג רומל הצאן ,ודעא .רַאפ ןפָארטעג ךיו
 ןלָאו רימ,יד ,רּבדִמ רעד ןיא סנעוו געט יירד ,ךיד .טעב
 רעד א סי ךיא ןוא * 5 ,טָאג רעודנוא הוהי ּוצ .ןטְכַאלש

 ַא ךרוד .ןדייס ןַיג ןוָאל טינ .ְךײַא .טֶעוֶו םירצמ :ןופ ךלמ
 ,טנַאה .ןיימ ןקערטשסיוא ךיא לעת" | .טנַאה .רעקרַאטש

 סָאװ ,רעדנּױװ עניימ עלַא טימ םִיַרצִמ ןגָאלש לעװ ךיא ןּוא

 -קעװַא ךייֵא רע טעו ךָאנרעד ןוא ,ןיִרעֶד ןָאט לו ךיא
 יד ןיא ןח קלָאפ ןקיזָאדמעד עג לעװ .ךיא ןואיי 2 .ןוָאל |

 ,ןײגסױרַא טעו ריא וַא ,ןַיז טעװ סע ןוא , םִיַרצִמ ןופ ןגיוא

 רעדעוטעי רָאני 2 :ןקידייל טימ ןײנסױרַא ! טיג ריא טעו |

  סָאו רעד ןּופ ןוא ,עטנכש ריא ןופ ןעײלטנַא טעװ יורפ

 | ענרעדליג ןוא ,ןכַאז .ענרעֿבלז ,זיוה ןיא ריא טימ טעו

 ערעייַא ףיוא ןָאטגָא 0 טעו ריא ןּוא :רעדיילק ןוא ,ןכַאז

 ןקיריילטיוא טעו ריא | ןוא ,רעטכעט ערעיֵא ףיוא ןוא ןוו

 .םִיָרְצִמ | יי

 רצ :ןחעהופ:ט טי יג ןלעו די ןוא א ,ןבחלג ט טינ-רימ ךָאד ןלעװ ײז .רעּבָא :טגָאזעג טָאה ןוא השמ טרעפטנעעג טָאה !

 .ריד ּוצ-ןיװַאּב טינ ךיז טָאה טָאג < :ןגָאז ןלעװ יז םורָאװ ,לוָק ןיימ
 -.ןקעטש א :טגָאזעג רע טָאה ?טנָאה ןייד ןיא|

 סָאד זיא סָאװ::טנָאועג םיא ּוצ טָאג טָאהי-

 ַא םיא רע טָאה - .דרע רעד ףצ ֿףרָאװ א םיא וט - :טגָאזעג רע טָאהי |

 וצ טגָאועג טָאג טאי" . ,ףיא רַאפ ןפָאלטנַא זיא השמ ןּוא ;גנַאלש ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,דרע רעד ּצ ןָאטעג ףרָאװ

 ןוא ,ןעמינעגנָא יו טָאה ןּוא ,טנַאה ןיז טקערטשעגסיוא רע טָאה- -קע ןרָאפ ןָא יז םענ ןּוא , טנַאה ןיד סיוא קערטש :ןהשמ |
 ןופ טָא רעד 1 ,ןרעטלע ערעיו ןופ טָאג רעד ,הוהי זַא ,ןביולג לָאז יז ידּפ *-טנַאה ןייז ןיא ןקעטש ַא ןרָאװעג זיא יז

 \ | 0 .ריד וצ ןיוואב ךו טָאה ,ןבקעי ןופ \ טָאנ רעד ןּוא ,ןקחצי ןּופ טָאג רעד ,ןעמהרבַא

 טקעטשעגנײרַא רע טָאה .םעווּב ןַײד ץא טנַאה יד ץייֵרַא טְשרָאקַא קעטש ;טגָאזעג םיא ּוצ רעדיוו טָאה טָאג ןּוא*

 = דג רע טָאהי | יינש יװ ןסייווו ערוצמ א טנַאה ןייז טשרע ,ןגיוצעגסיורַא יז טָאה רע יװ ןוא ;םעווב .ןייז ןיא טנַאה ןייז
 -סיױֵרַא 0 טָאה לע יו  ןוא :םעווב ןַײז ןיא ו טנַאה וז טרעקעגמּוא רע טָאה .םעווב ןייד ןיא טנַאה ןייד םּוא רעק ..:טְגָאז
 | .,.בייל .ןייז יו יוז ןרָאװעג רעדיװ ויא יז טשרע .,םעזוּב ןייז ןּופ .ןגיוצעג

 ,ןביולג טינ ריד ןלעװ ײז זַא ,ןײז טעו סע ןּוא*

 ; ןכייצ, ןטצעל | םעד ךופ < לוָק םעד .ןּביױלג | 0 ןלעװ; ,ןכַײצ ןטשרע

 םעד | ןפ | לוק עד | וצ .ןרעהוצ טיב 1 ןלעװ ןּוא

 ןלעװ 2 דָא; .,ןיײז-; טעו סע .ןוא* <
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 טינ ןלעװ ןּוא ,ןביולג טינ ךיוא סנכייצ עדייב עקיזָאדיד

 .ןופ ןרעסַאװ יד ןופ ןעמענ ּוטסלָאז ,לוק ןייד וצ ןרעהּוצ

 רעסַאװ סָאד ןּוא ,השּבי רעד ףיוא ןסיגסיוא ןּוא ,ךייט

 ףיוא טּולּב ןרעװ טעװ ,ךײט ןופ ןעמענ טסעװ ּוד סָאװ

 | ."השּבי רעד =

 ,טָאְג ,ךיד טעּב ךיא :טָאג וצ טגָאזעג השמ טָאה |

 ייס ,ןטכענ ןּופ ייס ,רעטרעוו ןופ שטנעמ ןייק טינ ןיב ךיא |

 :טפענק ןייד וצ טסדער ּוד טניז ןּופ ייס ,ןטכענרעייא ןּופ

 רעד ףיוא רעווש ןּוא ,ליומ ןפיוא רעווש ןיּב ךיא םורָאװ

 טכַאמעג טָאה רעוו :םיא ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה יי .גנּוצ

 רעדָא ,םּוטש טכַאמ רעװ רעדָא ?ליומ ַא ןשטנעמ םעד

 ?טָאג ,ךיא טינ ּביוא ,דנילב רעדָא ,קידעעו רעדָא ,ביוט

 ןוא ,ליומ ןייד טימ ןייז לעוו ךיא ןּוא ,דנּוצַא ייג םּורד יי

 רע טָאה*  .ןדער טסלָאז ּוד סָאװ ןענרעל ךיד לעװ

 ּוד ןעמעװ ךרּוד קיש ,טָאנ ,ךיד טעּב ךיא | :טגָאזעג

 .ןקיש טסעװ

 ,ןהשמ ףיוא טמירנענ טָאג ןופ ןרָאצ רעד טָאה יי 0

 ,רעדּורּב ןייד ןרהַא ןַארַאּפ טינ זיא :טגָאזעג טָאה רע ןיא

 טײג רע ,עז ןוא .ןדער ָאי ןעק רע וַא סײװ ךיא יול רעד |

 ,ןעורעד ךיד טעװ רע יװ ןּוא ,ןגעקטנַא סױרַא ךָאנ ריד

 טסעוו ןוא *  .ןעירפרעד קיצרַאה ךיז רע טעו לוזָא

 ןייז ןיא רעטרעוו יד ןָאטנײרַא טסעוו ןוא ,םיא ּוצ ןדער

 ,ליומ ןייז טימ ןוא ,ליומ ןייד טימ ןייו לעו ךיא ןוא ,ליומ

 רע ןּוא * .ןָאט טלָאז ריא סָאװ ןענרעל ךייַא לעװ ןּוא

 24-10 ;ד =

 ףלקל ןֹעְמְׁשִי אֵלְו הָּלֵאָה תֹותאָה ינשל םנ ונימֲאַי
 רֶׁשֲא םימה יִוָהְו הְֶּביה ַּתְכְִׁשְו ראיה ימיממ תחל

 -לֶא השמ רֶמאֹי !תֶשבִיַּב םֶדֶל ָלָהְו ראָיְהְדִמ הק ְי

 םג לֹומְּתִמ ם יבא םיִבָבָד שיא אל לנדא יִּב =
 דבָכּו הָּפ-רבְכ יִּכ ֶּדְבַע-לֶא ד רד וָאֵמ םג םשלשמ

 וא :םֶדֶאְל הפ םש ימ וילא הָוהְי רמאה :יְִִא ןושל א
 :הָוחְייכְנַא אלה ךוע וא חק וא שרח וא םֶלֶא םּושיחימ

 רפת רֶׁשֲא ףיתיִרוהו ףיפ"סע הָיְהֶא יסנאו ףל הֶּתַעְו יי
 רי זוהי ףא-רחיו ּוחָלְׁשִּיריְּב אניחלש ינדא יב מא 2

 רכדייכ יִתָעְַ יולה ךיִָ ןְרָהַא אֹכֲה י רֶמאֹּו הֶׂשֹמְּב -
 חָמָׂשְו יִדֲאָרְ ְאָרְקִל אֵצֹי אּוהדהנה םֵנְו אּוה רֵּבַרְי

 יִכנָאְו ויָפְּב .םיִרָבְּדַה-תֶא ָּתְמַׂשְו ויִלֵא ָּתְרַּבִדְו :בְלְב וט

 :ןשָעִת רשא תא םֶּכְתֶא יִתיִריִהְו והיִּפדסַעו ךיִפ-סִע הָיְהֶא
 הָּתִאְו הֶפל לה הָיְהִי אוה הָיֲהְו םִעָה-לֶא ךל אּוה"רְּבְִו

 רֶׁשֲא ריב חֵּקִּת וה הטמה"תַאו :םיקלאל וליהיְהִּת ו
 | 5 :תתאַהתֶא ופיהָשִעת

 א הָכְלֶא ול רֶמֹאַָּו ֹונְתִה רָתָלֶא | בֶׁשֵּיַו השמ דל יש
 זכייה םֶדֹועַה הָאְרֶאְו םִיַרְצִמְּבירְׁשֶא יחאדלֶא הָבּושאְ

 השמ"לָא הָוהְי רֶמאֹל :םולשל ךל הֶׁשֹמְל וָרְתִי מא שי
 םיִשקְבְמְה םיִׁשָנאָה-לְּכ ותְנייֵּכ םירצמ בש דל ןירַמְּב |

 ככר ויָנָּב-תֶאְו וָתְׁשִא-תֶא השמ חקיו :ףשפנדתַא כ |
 קרַטמחתֶא השמ חקו םירצמ הָצְרַא בָשיו רֹמֲחַה-לַע

 בוָׁשְל ֵקְִלְּב טָשמ-לֶא הָוהִי רֶמאַֹּו ודב םיִהֹלֲאָה א
 םֶחיִׂשֲעַו ּךֶדֵיִב יִּתְמַׂשירְׁשֲא םיִתְפְּמַה-לְּ הֵאְר הָמָיַרְצִמ
 !טבעֶה-תֶא חַַּׁשְי אָלְו וֿבל-תֶא קֹוחֲא ינאו העְרפ נפל

 ;ללֵאָרְִׂי יִרְכְב יִנְּב הָוהְי רַמָא ה הָעְרַפ-לֶא ּתְרַמָאְו גל
 .יכנאהוה ותלשְלְןאָמתוינדְבַעו יִנָּב-תֶא הלשףילארמאו גכ -

 הָוהְי והשני ןולמב רד יו :ּףְרכְּב ָךְנּבְתֶא גרה די

 .טָאג ַא יװ ןייז םיא טסעוו ּוד ןּוא ,ליומ ַא רַאפ ןייז ריד טעװ רע ,ןייז טעװ סע ןּוא ;קלָאּפ םוצ ריד רַאפ ןדער טעװ

 .סנכײצ יד ןָאט ּוטסעװ םיא טימ סָאװ ,ןקעטש ןקיזָאדמעד טנַאה ןייד ןיא ןעמענ טסלָאז ןּוא יי

 ךיא ,ןייג ךימָאל :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןורתי רעווש ןייז וצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג השמ זיא * = =

 דעג ֹורתִי טָאה .ךָאנ ןּבעל ייז ביוא ןעז ךימָאל ןוא ,םִיַרצִמ ןיא סָאװ רעדירּב עניימ ּוצ ןרעקמוא ךיז ןּוא ,ךיד טעּב

 .םולשב ייג :ןהשמ ּוצ טגָאז

 עלַא יד ז ןענייז ןּברָאטשעג םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק םּוא ךיו רעק יג :ןיִדִמ ןיא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא א

 .ןּבעל ןייד טכוזעג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 "עגמּוא רוז טָאה רע ןוא ,לוייא ןא ףיוא טצעועגפיורָא יז טָאה ןוא ,ןיז ענייז ןּוא ּבײװ ןייז ןעמונעג השמ טָאה *

 -  -טנַאה ןייז ןיא טָאג ןופ ןקעטש םעד ןעמונעגטימ טָאה השמ ןּוא .םִיַרצִמ דנַאל .ןײק טרעק

 ּבָאה ךיא סָאװ רעדנּוװ עלַא קרעמ ,םירצמ ןייק ןרעקמּוא ךיז טסייג וד ןעװ :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה טָאנ וא 68

 טינ טעװ רע ןּוא ,ץרַאה ןייז ןכַאמ טסעפ לעװ ךיא רעּבָא :ןהערַּפ רַאפ ןָאט ייז טסלָאז ּוד זַא ,טנַאה ןייד ןיא ןָאטעגנײרַא

 ;לארשי זיא ןוז רענערָאּבעגטשרע ןיימ :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :ןהערַּפ ּוצ ןגָאז טסלָאז ןוא * .קלָאפ סָאד ןזָאלקעװַא

 ךיא ,עז ;ןזָאלקעװַא טינ םיא טסליוו ּוד ןוא ,ןעניד רימ לָאז רע ,ןוז ןיימ קעװַא זָאל :טנָאועג ריד ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא

 .ןוז םענערָאּבעגטשרע ןייד ענרה
 טלָאװעג םיא טָאה ןוא ,טָאג טננענַאּב םיא טָאה ,קירעּברַאה ַא ןיא סגעװרעטנּוא ןעװעג זיא סע ןא%)



 09 ,ה-5 , ד

 הכ הב בתרא ןרְכִַּו רצ הרפצ חקתו ::ותימה שק |
 יי מ ףֶר ;יִל הָּתַא םיִמָדְוִתַח יִּ רמאו וילנרל ענו
 0% -פ6  :תלומל םיִמָּד ןֵתָח הֶרָמֶא וא
 : -- הָרָּבְרִּמַה השמ תֹאָרְקִל דל ןלַהָאזלֶא הָוהְי רֶמאָּ
 חכ ןרָהַאְל הָשמ דו - ;ליקׁשי םיקלָאה .רֶהְּב ּוהָׁשְנְפִיו
 * ייֵׁשֲא תֶחֹאָהילְּכ תֶאָו יהלש רֶׁשֲא הָוהְ ירבדלָּכ תֶא
 טכ ;לֶאְרְשי נב ינְ-לָּכ-תֶא וֿפְסאְרָהַאְו השֹמ ךלינ :והוצ
 ל "לא הָוהְי רבדירָשא .םיִרְבּדהלָּכ תֶא ןרהא רַב
 : -יכ יושְמְַּׁו םִעָה ןמו !םָעָה יִניְֵל תֶהֹאָה ׂשַעַיַו השמ
 ודק םָעְִתַא הֶאָר יו ן לארש ינְּבדתֶא הָוהְי דק
 | 0/0 טי וה טשעט אפ דִי

 'בש רַמָאיהְּ ג הָעְַפילֶא ּורְמאַֹּו ןיהאו השמ ואב .רַחַאו
 ;רָּבִרִַּּכ יל וגר יִמַ-תֶא חלש לֵאָרְׂשִי יהא הוה
 ג דתֶא לשל ולְֹּב עַמְׁשֶא רֶׁשֲא הָוהְי יִמ הֹעְרַּפ רָמא
 :חלשאו אל לארשייִא םנו הוהיהתֶא יִּתְעַדָי אל לארשי
 לרה או הָבָלְנ .ונילָע אָרְקנ םיִרְבַעַה יקלֶא ומאה
 = טָפָופִדּפ וניחלֶא הוהיל | הסבת רֶּברִּמַּב םיִמָי הָשֶלׁש
 ד השמ הֶּמָל םִיַרְצִמ למ םֶהֵלֲא מאו :בֶרָחַב וא רֶבָּדַּב
 = ּוםֶכיִמְלְבִמְל וכל וישעממ םָעָה"תֶא ּועיִרְפִת ןרָהְֵ
 ה םתא םֶּתְַׁשִהְו ץֶרָאָה םע הָּתע םיִּבר-ה ה הֹעְרַּפ רֶמאֹי
 םםִעִּב םיִׂשְננַה-תֶא אוהה םֹּב הָעְרִּפ וצנ !םֶתֹלְבִטִמ
 ְּבלַל םִעְל ןֵבֵּת תַתְל ןופסאת אל .?רמאל ויָרְמְׂשִתֶאְו
 = ָמִת םָהְל וששקו ובלי םֶה םֶׁשְלַׁש לֹומְתַּכ םיִנְֵּלַה
 ח ובשְלַׁש לָֹמָּת םישע םה רֶׁשֲא םיִנבְּלַה תֶנֹבְתַמ-תֶאְ
 - ןפילע סה םיִפְרייִכ ונפמ יִעְרְנִת אל םֶניִלֲע ּומיִשּת
 -ט הָהֹבֲָה דֵּבְכִּת :יניהלאַל הָחְבְנ הכלנ רפאל םיִקֲעְצ םָה
 '  ּואְצו :רֶקָׁשייִרְברִּב שלא הב"ושעוו םיִשָנֲאָה-לַע

- 
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 - טָאה ןוא';ןייטש.ןפרַאש א ןעמינעג הָרֹוּפִצ טָאה "=
 טרירעגוצ טָאה ןוא ,ןוז ריא ןופ טיוהרָאּפ יד ןטינשענֿפָא
 - שולב ַא .רָאװרַאפ :טגָאועג טָאה יז ןוא ;סיפ ענייז ּוצ
 .רימ וטסיב ןתח

 .ןטייט

 יסנעד .טוָאלעגּפָא םיא טָאה רע ןוא יי 2

 , טגָאזעג ס סָאד יז טָאה לָאמ

 .גנודיײנשַאב

 רעד עו ןּופ , ,"ןתח-טולּב א

 ןגעקטנַא | לג :ןענרהא וצ : טגָאועג טָאה טָאג ןוא 4

 דאב םיא .טָאה ןּוא-,ןעגנַאנעג רע זיא .רבדמ םּוצ .ןהשמ |

 ;טשּוקעג םיא טָאה רע ןוא ,טָאג ןופ גרַאּב ןפיוא טננעג

 ןּופ רעטרעוו עלַא ןענר הַא טל ייצרעד טָאה .השמ ןוא *

 סנכייצ + עלא ןוא ,טקישעג םיא טָאה רע סָאװ טימ ,טָאג

 = .ןלױפַאּב םיא טָאה רע סָאװ

 | נא א ןבָאה ןוא ןעננַאגעג ןעניו ןרהַא ןּוא השמ ןוא =

 .לארְׂשִי ןּופ רעדניק יד ןופ עטסטלע עלַא) טלמַאועג

 טָאה טָאג סָאװ ; ,רעטרעוו עלַא טדערעג טָאה ןרהַא ןּוא "'

 רַאְפ סנכייצ יד ןָאטעג טָאה הע ןּוא ,ןהשמ ּוצ טדערעג

 ;טּבױלנעג: טָאה .קלֶאפ סָאד  ןּוא ** - .קלָאפ ןּופ ןגיוא יד

 ניק יד א טכַאדעג טָאה טָאג וא טרעהעג ןּבָאה יז יװ ןוא

 וא .יפ רעיו ןעועג טָאה רע דא ןוא ,לארׂשי ןופ רעד

 .טקּבעג ךיז ןוא טגינעג ךיו ייו 1 ןּבָאה |

 ןּוא - ,ןעמוקעג ןרהַא ןּוא .השמ .ןענייז ךאנרעד ןּואז =

 ;הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא | :ןהערפ וצ טנָאזעג ןּבָאה

 לא ײז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל < :לארשי ןופ טָאנ רעד =
 ןייז וצ ןרעהוצ לָאז .ךיא א .,הוהי ויא רעו :טגָאזעג הערַּפ טָאה* | .רבדמ רעד ןיא רימ וצ בוט-םוי א ןטלַאה |

 טָאג רעֶד ;טנָאועג יז ןּבָאהי | ..לאֵרׂשי ןוָאלקעװַא ךיוא לעװ ךיא טינ ןוא ,הוהי ןעק ךיא טינ ?לארש ןזָאלוצקעװַא ,לוק
 - ןּוא ,רּבדמ רעד .ןיא ,סגעװ געט יורד .ןייג ,ךיד טעּב ךיא ,רימָאל .ודנוא רַאּפ ןפָארטעג ךיו טָאה םירבָע יד ןּופ
 טָאה * .דרעװש טימ רעדָא הפגמ ַא טימ ןנָאלפ טינ ודנוא לָאז רע ידּכ ,טָאג רעודנוא הוהי ּוצ ןטכַאלש ןלעװ רימ
 וצ טייג | .ןטעּברַא יו ןופ | .קלָאפ סָאד ּפָא ריא טסייר ,ןרהַא ןּוא השמ ,סָאװ ךָאנ :טגָאזעג ײז וצ םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד
 טליזו ריא ןוא , ,ליפ ּוצ ךיוא דנּוצַא ןיוש זיא דנָאל ןופ קלָאפ סָאד :טגָאועג טָאה הערַּפ ןוא* = .טּבערַאטסַאל ערעײַא
 | .טעּברַאטסַאל ערעייו ןופ ןרעטש ךָאנ 2

 ריא* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,סרעעזפיוא ענייז ןוא ,קלָאפ םעד ןיא סרעגניווצ יד גָאט םענעי ןיא ןלױפַאּב טָאה הערַּפ ןוא י

 ךיז ןּוא ,ןיג ןלָאז ןײלַא ייז .ןטכענרעײאךטכענ יװ יא ,לגיצ יד ןכַאמ ּוצ ףיוא יורטש קלָאפ םעד ןּבעג טינ רעמ טלָאז

 ריא יז ףיוא ןגײלפױרַא ריא טלָאז ,ןטכענרעײאטכענ טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ ,לויצ לֶאצ יד ןואפ .יורטש ןּביילקנָא

 .טָאג רעודנוא וצ ןטכַאלש ןייג ןליװ ריִמ או וצ ױזַא ,ײז ןעיירש םּורד ,ײז ןענייז ליופ םורָאװ ;ןרענימ טיב ןופרעד טלָאז

 .ןדיירעג עטלָאפ טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז ןּוא ,ריא טימ ןָאטרַאפ ןייו ןלָאז יז וַא , טײל יד ףיוא ןייז רערעװש טעּברַא יד לָאז :



 /םעד . ןופ - סרעגעווצ יד" ןעונָאגעגסיורָא .ןעניז 5 < =

 ,קלָאפ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןוא ,סרעעופיוא ענייז ןּוא ,קלָאפ =
 טינ ךייַא ביג.ךיא :הערַּפ טגָאזעג טָאה ױזַא ןגָאז ּוצ יו

 ריא וװ ןופ יורטש ךייַא טגירק ,ריא טייג יי

 טשינרָאג } טרעוו טעּברַא רעײֵא ןפ םורָאװ :ןעניפעג טנעק
 . .יורטש ןייק

 .טרענימעג

 א בא שירופעצ קלפ סד די פומה
 ןּוא * .יוחטש רַאפ לצרָאװגנַאז ןּבײלק ּוצ ,םירצמ דנַאל

 טקידנע ::ןוָאז 'וצ יוזַא ,ןבירטעג .ןּבָאה : סרעגניווצ יד

 ןעװעגזיא סע תעּב יװ ױזַא ;טעּברַא עכעלגעטנָאט ערעײַא

 ,לארְׂשִי ןופ רעדניק יד ןּופ .סרעעופיוא יד ןּוא -  .יורטש

 . רעביא טצעועגפיוא ןּבָאה ןהערפ ןופ סרעגניווצ יד .סָאװ

 טָאה סָאװרַאפ ואז ּוצ יא ,ןגָאלשעג ןגירקעג ןּבָאה | יז

 יא ,רעירפ | ₪ ױזַא לעיצ םּוכס .רעײַא טקידנעעג טינ ריא

 | = 7070  ףטניה יא ןטכענ

 ןּופ רעדעק יד ןופ סרעעופיוא יד ןעמוקעג ןענייז שה

 -רַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהערפ ּוצ ןעירשעג ןּבָאה ןוא ,לארשי

 טרעװ יורטש ןייק י* ?טכענק ענייד ּוצ יװַא וטסוט סָאוו

 טכַאמ  :ודנוא טסייה עמ ןוא ,טכענק :ענייד ןפענעג טינ

 דלוש יד ןוא ,ןנָאלשעג ןגירק טכענק ענייד ,עז ןוא ;לגיצ

 ,ריא טייז ליופ . :טגָאזעג רע טָאה יי ..קלָאפ ןייד ןיא יא

 .הוהי ּוצ ןטכָאלש יג ןליװ ריִמ :ריא טגָאז םּורד ;ליופ

 4 4 ,1-(אי) 10 ה

 רַמָא הָּכ רמאל םִעָהילֶא ּורְמאֹּיו ויָרְמִׂשְו םַעָה ישא
 ןֶבָת םָכְל וחק וכל םֶּמַא :ןְכָת םכל ץתנ ןתנ יִנְניִא הערפ .אי
 םַעָה ץפיו רב םֶכְתַדְבֲעַמ עֶרָנִ ןיא יִּכ ּואְצְמִּת רֶׁשֲאַמ בי

 | טםיִצָא םיִׂשָָנִהְו < :ןֶבָתְל שב שקל םירצמ ץרָאי-לָכִּב
 זרֹווְהִּב רֶׁשֲאַּכ ֹומֹויְּב "רַב םֵכיִׂשֲעַמ ולפ רמאל |
 טעג .םַהלַע ּומָׂשיִרְׁשֲא לאש יִנְּכ יִרָמְש וכו :ןֵבָּתַה די
 טימְתַּכ ןבלל םֶכְקַח םָמיִּלְכ אל עולמ רמאל הָעְּרַפ <
 לֶאְרשי יב ירש ואבו :םויהינ לומתדמנ םשלש רט

 בפ :ךיִדְבֲעַל הָכ השעת הָמְל רמאל העְרפדלֶא קעצמ
 ךיֶדְבִע הּנִהְו ושע ונָל םיִרָמִא .םינבלו .יִלְבַעַל ן ןּתְנ ןיא

 לע םיפרנ םֶּתַא םיִּפְרִנ רֶמאֹּו :ףמע תאָמָחְו םיִּכִמ ז
 ורבע וכל הָּתעו :הוהיל הָחְּבְנ הכְלג םיִרְמִא םָּתַא חי
 ייִנְב יִרְמְש ּואְדִיו :ּנֵּתִּת םינבל ןֶכִחְו םכל ןתנידאל ןֶבִתְו טי

 םויזרבד םֶכיֵנְִּלִמ ּועְרנַתיאְל רמאל עֶרְּב םָתֹא לֶאְרְשי
 זבָתאְרְקל םיִבָצִנ ןרהאדתַאְו השמחתא לעג :וומויְב כ
 :בכולע הָוהְי אֵרָי םֶהְלא ּורְמאַ :הֶעְרִּפ תֶאְמ םָתאָצְּב אנ

 נב הערפ ייִעָּב ּונְהיִר-תֶא םֶּתְׁשַאְבַה רֶׁשֲא טפשיו
 הָוהְי-לֶא הָׁשֹמ בָשיו וגְרָהְל םֶדָיְּב בֶרָח-תֶחֶל וידבע יפמ

 :ינתְרלש הז הָּמָל הוה םַעְל ; הָתֹעְרֲה הָמָל יָנֹרֲא רמאמ
 לע הוה םעל ערה ףמשב בל העֶרַפ-לֶא יִתאָּב ָעִמּו

 -. 26 תא היא |

 ָערפְל ה השעא רֶׁשֲא הֶאְרִּת הָּתִע המי הָוהְי מאי :
 - ם :וצראמ םֵׁשְרגְי הָקָזֲח ָיְ תל הָקְַח די יּכ

 | ןלעטטוצ ר ריא טזומ לניצ לאצ יד ןוא ,ןרעוו ןבעגעג טינ ְךייַא טעװ יורטש ןייק םורָאוו ,טעּברַא טייג ,דנּוצַא ןּוא +*

 ןרענימ טינ טרָאט ריא < :ןגָאז ןוּומ ּוצ ,קילנמּוא ןַא ןיא ןעועג ךיז לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ-סרעעופיוא יִד ןּבָאה

 יסורַא רעײז ייב ,ייז ןגעקַא קידנעייטש ,ןענרהַא ןֹוא ןהשמ ןּפָארטעג ןּבָאה ייז ןוא *  .לגיצ עכעלנעטנָאט ערעליַא ןּופ

 טסואימרַאפ טָאה ריא סָאװ ,ןטּפשמ ןּוא ,ךייַא ףיוא ןקיקּפָארַא טָאג לָאז :טנָאועג יײז ּוצ ןּבָאה יז ןּוא** ;ןהערפ ןופ ןיינ

 .ןעגרה ּוצ ודנוא טנַאה רעייו ןיא דרעװש ַא ןּבעג וצ ,טכענק ענייז ןופ ןניוא יד ןיא ןּוא ,ןְהערַּפ ןּופ ןגיוא יד ןיא חיר רעודנּוא -

 זקלָאּפ ןקיזָאדמעד סטכעלש וטסוט סָאװרַאפ ,טָאנ :טגָאועג טָאה ןּוא ,טָאג ּוצ .טרעקעגקירוצ ךיז השמ טָאה - 0

 ךָאנ ₪0 רע טײזַאּב ,ןעמָאנ ןײד ןיא ןדער ּוצ ,ןהערַּפ 'וצ ןעמוקעג ןיב ךיא טניז זַא < ?טקישעג ךימ ּוטסָאה רָאג סָאװּוצ

 | .קלָאפ יד ןעװעג ליצמ טינ וטסָאה וו ליצמ ןוא א ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ט טימ רעגרע |

 טנַאה .רעקרַאטש \ ַא ךרוד םורָאװ :ןהערפ וצ ןָאט לעור ךיא סָאװ ןעז ּו יטסעװ * דנּוצַא :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאג טָאהָ; .

 | .דנַאל ןייז ןּופ ןּבײרטסױרַא לז רע טעװ טנַאה .רעקרָאטש א .רריד ןוא ןזָאלקעװַא יז רע טעו 7

  םיא ןצ טָאה ןוא ,ןהשמ ו ּוצ טדערעג טָאה טָאג ג ואז |

 רצ ךויווַאב ךיז ּבָאה ךיא ןוא* :הוהי ץיב ךיא :טָאועג

 - רעּבָא ,יִדָש טָאג יװ ,ןבקעי ּוצ ןוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא

 יי

 אר :הָוהְי יִנֲא ולא מאי יז השמ-לֶא םיהלָא רכדנ 3 |

 הָוהְי ימשו יִדַׁש לֵאָּב םקעי-לָאז קָחֶיילֶא םֶהָרְבַאלֶא |
 תקל םָּתַא יִתיִרְּב-תֶא יתמקה םַנְו :םֶהָל יתעדונ אל צי

 ,ייז טימ דנוּב ןיימ טלעטשענפיוא ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא + .ייז וצ ןענעקרעד טזָאלעג טינ ךיז ךיא ּבָאה הֹוהיןעמָאנ ןיימ טימ



 / ו 1

 חב חערשא םהיִרמ- א תא ןעֶנְכ ץרָאדַא םֶהָל
 - ה םםירצמ רשא לארי ינְב תקאניתַא יּתְַמׁש ינֲא ו םגו
 / לָאהשידינבלי רֶמָא כָל יִתיִרְּב-תֶא רפא םָתֹא םיִדְבַעמ
 - יִּתְלַצָהְו םִיַרְצִמ .תֶלָבַס חת םֶּכְתֶא יִתאֵצֹוהְו הָוהְ ינא
 םיִטָּפְׁשִמּו הוט עֹוְזִּב םֶכְתֶא יתלאג םָתָדְבעַמ םֶכְתֶא

 | .ו םיקלאל םֶכֹל יִיָחְו םֶעְל יל םָכְתֶא 'יתתקלו +םיללדג |
 תַהַּתִמ םֶכְתֶא איצומה םֶּכִהְלֶא | הָוהְי ינא יִּכ םֶּתְעַד
 חה יִאָׂשָנ רׁשֲאְץִרָאָה-לֶא םֶכָתֶא יֵתאֵבָהְו :םִָרְצִמ תֹולָבִמ
 התא יִּתַתָנְו בקעילו חציל םֶהְרְבַאְל הָתֹא תת יבילתֶא
 יט לארשי ינְבלֶא כ השמ רֵּבדיַו :חָוהְי ינא הָשְרמ םכל
 = יפ-והְׁשִּק הָדֹבֲעַמּו חור רָצְקִמ .השמדלַא ועמש אלו
 למ הֶעְרפלֶא פד אָּב :רמאל השמ"לא הָוהְי רבי
 מי השמ רֵּבַדָיַו .:וְצְרַאמ לֵאדְׂשיזינְּב תֶא חַלָשיִו םירצמ
 ליאו ילא ועמשדאל טארֶשדינּב ןה רמאל הָוחְ ונפל
 פ  !םִיָתָפְׂש לרע יִנֲאַו הערפ יִנְעְמְׁשִ
 .ע לֵאְרְׂשִי יַנְּבילֶא םּוצ ןרָחַא-לֶאָו השמ-לָא הָוהְי רכדינ
 - ץראמ לֵאָדְׂשִיינְבדתֶא איצוחל םירצמ דלפי הְְָפילֶא
 יש ןְבּואָר ייֵנְּב .םָתֹבֲא-תיב ישאר הֶּלִא - ם' :םִיָהְצִמ
 תֹֹחְּפְׁשִמ הלא ימְרכְו ןֶרְצַח אּולפו דונה לא רֶכָב
 ומ ידֲחַצְו ןיִבִיו .דַהֹאְו ןיִמָיָו לאומי .ןֹועְמִׁש נבו  :ןְבּואְר
 ט תתֹומְׁש הָּלֵאְו :ןִמִׁש תֹהְפְׁשִמ הלא תינענְִּהרוִּב לואשו
 - עַבָׁש יול לח ינשו ירְרִמּו תקְקּו ןושרג םֶתֹדְלַתְל יולדינב
 "1 ;םֶתֹהְּפְׁשִמְל יִעְמִׁשְו יִנְבִל השרני ינפ :הְנָש תַאָמּו םישלשו
 חי תרק יח יִנָשּו לאיזו ןורְבְָו רחצה םֶרְמִע תֶחָק ב
 יי הלא ישומו ילחמ יִרְרִמ ינְבו :הָנָׁש תַאְמּו םישלשו ׁשְלָׁש
 כ ֹותְדִד דָבָכֹוי-תֶא םֶרָמַע חק + ;םֶתֹדְלְתִל יול תקפשמ
 - מע ייח יִנְׁשּו הץמדתאו ןְרָהַאדתֶא ול דֶלַתַו הָשֶאְל ול
 אכ ןירכמ גפנו חרק רֶהָצִ ינְבּו !הָנְׁש תֶאְמּו םישלשּו עבש

"= 

 ינו רעייז ןופ דנַאל סָאד ,ןַעָנּכ דנָאל סָאד .ןּבעג ּוצ ייז

 ּבָאה ךיא :ןוא + ,טציֹוועג ןירעד .ןּבָאה .ײז:סָאװ ,טפָאש
 ,לאָרְׂשִי ןופ רעדגיק יד ןופ ןצכערק סָאד טרעהעג ךיוא
 טכאד בָאָה ךיא ןוא ,ייז ןטכענקראפ םירצִמ יד סָאװ

 ךיא :לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ גָאז םּורד * .דנוב ךַײמ א

 יד רעטנוא ןופ ןעיצסױרַא יא לעװ ךיא ןוא ,הוהי יב

 רעייז ןו ןּופ יי .ליצמ ךייא לעו ןוא ,םִיַרצִמ ןופ ןטסָאל

 יסיוא ןַא טימ ןויילסיוא ךייא לעװ ךיא ןּוא ,טפַאשטבענק

 ףיא ןוא* ::םיטפשמ עסיורג טימ ןּוא ,םערָא ןטקערטשעג

 לעוו ךיא ןוא ,קלָאֿפ. ַא

 - תוהי:ןיִּב ףיא וא ;ןסיװ:טעװ ריא ןוא ;טָאג םּוצ ןייז ְךייַא

 יד רעטנוא ןּופ ןגיוצעגסיורַא ךייַא טָאה סָאװ ,טָאג רעײַא

 ןיא ןעגנערּב ךייא לע ךיא ןּוא * . .םִיַרְצִמ ןופ ןטסַאל

 א: ראפ :רימ וצ ןעמענ ףיַא לעװ

 סע ,אטנָאה ןיימ ןביוהעופיוא ּבָאה .ךיא סָאװ ,דנָאל םעד

 ךיא ןוא ,ןבקעי וצ ןּוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא וצ ןּבעג וצ

 " .הוהי ןיב ךיא ;ברַא ןַא רָאפ ךייֵא וצ ןּבעג סע לעװ

 ,לארשי ןופ רעדניק יד וצ טדערעג ױזַא השמ טָאהי = =

  טימעג .ץריק ןופ ןהשמ ו וצ טרעהעגוצ טיב ןּבָאה יז רעּבָא /

 ..טעּברַא רערעװש ןּופ ןּוא

 :ןנָאז .וצ .יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואפ* =

 יקעװַא לֶאז רע ,םירצמ ןופ ךלמ םעד הערפ וצ דער ייגי*
 השמ טָאה; 7 ,דנַאל .ןייו ןּופ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןָאל |

 ומ רעדעק יד 1 .יןגָאז 2 ווא זטָאג; .רַאפ טדערעג

 . פיל עטּפָאטשרַאפ ּבָאה ךיא זַא ,ןרעהוצ ךימ הערַּפ טעװ יװ טנייה ,רימ ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה לארׂשי |
 םעד עפ וצ ,ןוא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד וצ ןליופַאּב יז ךוא ,ןעֶנֹרְהַא וצ ןוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא = =
 | .םִיַרצִמ דאל ןופ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןעיצוצסױרַא ידּב ,םָיַרצִמ ןופ ךלמ

 | אָפ .ןוא .ךומ | :רוָכּב { סלארשי ,ןבואר ןופ 4 יד .:רעזיהרעטָאּפ ערעייו ןופ ןטפיוה ידו עֶנייז סָאד אה
 ןּוא כ ןוא , דַהֹוא ןוא ימי ןוא ,לַאמי :ןענועמש ןופ ןיו יד ןוא 15 .ןבאר ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד .ימרַּכ ןוא ןֹורצֶ
 = טױל ,ןיז יול ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןוא * .ןועמש ןּופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד .תיִנֲעַנּכ א ןופ ןוז רעד .לּואָש ןוא ,רַמּוצ
 - קיטלרד ןוא ןביז ןוא טרעדנּוח ןעװעג ןענייז ןּבעל סיול ןופ ןרָאי יד ןוא .ירָרמ ןוא ,תָהק ןּוא ,ןושרג :ןטרובענ ג ערעיו
 ןוא ,רָמְצַי ןוא:,םרמע  :ןתֶהק:ןופ ןיז יד ןואי* .תוחּפשמ ערעײז טיול ,יִעמָש ןוא ,ינבל  :ןענושרנ ןופ ןיז יד ? .רָאי
 ןופ ןיז יד ןוא '* - .רֶאי קיסיירד ןוא יירד ןוא טרעדנוה ןעוועג ןענייו ןבעל סעתֶהק ןופ ןרֶאי יד ןּוא .לָאיזּוע ןּוא ,ןֹורבָח
 רך טָאה םָרמַע ןוא < . .ןטרוּבעג .ערעייו טיול יול .ןופ תוחפשמ יד ןעניז סָאד .ישומ ןוא ,ילחַמ :ןיררמ
 ןּופ רָאי יד ןוא .ןהשמ ןוא ךענרהַא ןרָאּבעג םיא טָאה 5 ןוא ,בײװ א רַאפ ןדָבָכ עמומ ןייו ןעמונענ
 .ירכז .ןּוא" ,גָפָנ ןוא ,חרק | ןרָהצִי ןופ : יד ךוא א ,רָאי קיסיירד ןוא ןּביז ןוא טרעדנוה ןעװעג עו בעל סמָרֹמַע
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 דתרֶא ןרהֶא חַּקִיו :יִרְתַמְו ןפצְלֶאְו לאשימ לאט ינְבּו 5 = .ירתס ןוא ,ןָפָצֹלֶא ןוא ,לֵאָשימ :ןלַאיזוע ןופ ןיז יד ןוא=
 ול רֶלֵּתַו האל ול ןיִׁשְחַנ תוחא בָדְניִּמַעיתַּב עבשיִלא <

 חרק יֵנְבּו :רֶמְתיִא-תֶאְ רזעלָא-תֶאו אּודיִבָאדתֶאָו בֶדָנ-תֶא דכ היה |

 שלאו :יחרקה תֶחֶּפְׁשִמ הֶּלֵא ףֶסֶאיִבַאְו הָנְקְלאְ ריּכַא הכ = ז ןוא ,בײװ ַא רַאפ ,ןענושחנ ןּופ רעטסעווש יד ,ןבֶדְנימַע

 ול דלת הָׁשֲאְל ול טָאיטּפ תונכמ וליחסל ןרָהַאְדִּב ןּוא ,ןרֶזָעלָא ,ןאּוהיבַא .ןוא | ,ןבֶדָנ ןרָאּבעג םיא טָאה

 או :םתרפשמל םיולה תֹוָבָא ישאר הלא םֶהָניִּפ-תֶא וכ

 ינְּבתֶא .ּואיצוה םָקָל הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא השמו ןְרָהַא

 דלא כ םיִרְּבְַמַה םֶה ;םֶתֹאָבְצ-לַע םירצמ ץֶרָאָמ לארשי וכ ןּוא*  .םיחרק יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד -ףֶסָאיבַא

 םםירצממ לֵאָרְׂשִיינְב-תֶא איצוהל םִיִָצַמדְלמ הערפ /

 - ץֶרָאְּב השמחלֶא הָוהְי רב םֹיְּביִהַָו :ןְרֲהַאְו השמ אּוה חנ |

 - הָוהְי יִנֲא רֶמאֵּל הָׁשִמ-לֶא הָוהְי רֵּבִרַו ס :!םִיָרְצִמ ל סָאה יז ןוא ;ּבײװ ַא רַאפ ךיז ןלַאיטּוּפ ןופ רעטכעט יד

 ;ףיִלֵא רבד ינא רֶׁשֲא-לֶּכתארְִמְַּלְמ העֶרַּפ-לֶא רבה | |

 שי יאו םותְפש לע א ןה הֶוהְי פל השמ רמאְ ל
 : | :הָעְרַּפ יִלָא סָאד * .תוחפשמ ערעײז טיול םייְול יד ןופ רעזײהרעטָאפ

 ןופ ,רעטכָאט יד עַבָשיִלֶא ןעמּונעג ךיז טָאה ןרהַא ןּוא *

 ןּוא ,הָנָקלֶא ןוא ,ריסַא | :ןחרק ןופ 2 יד ןּוא = ןרָמָתיא

 ןופ ענייא ןעמונעג ךיז טָאה ןענרהַא ןּופ ןוז רעד רֶזֶעלֶא

 יד ןּופ ןטפיוה יד ןעניז סָאד .ןסחניּפ ןרָאּבעג םיא

 זן טיצ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה טָאג סָאװ ,השמ ןּוא ןרהַא ןענייז

 טיול םירצמ דנַאל ופ לארשי ופ ר דניק יד .סױרַא
 ךּוִצֶא ראל תַא רֵּבַרְת הָּתַא א היה היא : ְ ןופ רע

 לארשיחינּבהתַא חלש הערפ"לא רֵּבַדְי ּךיִחָא ןרהאו טדערעג ןּבָאה סָאװ יד סָאד ענייז 2 ..תונחמ ערעיײז

 יִתֹתֶא-תֶא יִתיִּכִרִהְו הָעְרַּפ בל"תֶא השק יִנֲאַו :וצרַאמ ג

 תֹעְרַּפ םֶכָלֲא עמשידאלו ;!םִיָרְצִמ ץראב יֵתְפֹוְמ-תֶאְו ד
 ימָעְתֶא יִתאָבְצ-תֶא יִתאֵצֹוְהְ םִיָרְצִמְּב ידִי-תֶא יִּתַתְנו .ןרהַא ןוא השמ ןענייז סָאד .םִיַרצִמ ןּופ לארשי ןופ רעדעק

 םִיַרְצִמ וַעְדִיו ;םיִלֹּגו םיִטָפְׁשַּב םִיַרְצִמ ץראמ לארשידינב 7 טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד ןיא ןעוועג זיא סע ןוא"% -

 -תֶא יִתאֵצֹוהְ םירצמדלע יָדָיתֶא יִתֹטְנְּב הָוהְי יִנֲאיִּכ | | | |

 הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ ןְרֲהַאְו השמ שעיו :םֶכֹוּתִמ לֵאְרְׂשִיינְּב ו

 | טֶלָשְַ ןרהאו הָנָׁש םִינמשְרִּב השמו :וָׂשָע ןֵּכ םָתֹא + הערַּפ ּוצ דער ;הוהי ןיב ךיא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ

 יד ןעיצוצסיורַא ידּכ ,םִיַרצִמ ןופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ

 טנָאועג טָאג טָאה * .םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג

 א 0

 : :הְָרַפילֶא םֶּבַדְב הָׁש ם גמ בר | טָאה" .ריד ּוצ דער ךיא סָאװ ץלַא םירצמ ןּופ ךלמ םעד
 רבדָי כ :רֶמאֹל ןְרָהַא-לֶאְו הׁשֹמ-לֶא הֹוהְי רמאמ בו 0 | ה ודופק 0

 ןרַהָא-לָא ּתְרמָאְ תפומ םֶכָל יִנִת רמאל ; העְרפ םכְלֶא עטּפָאטשרַאפ ךָאד ּבָאה ךיא :טָאג רַאפ טנָאזעג השמ

 -?רימ ּוצ ןרעהּוצ הערַּפ טעוו יװ ןוא ,ןפיל

 ןייז טעװ רעדורמ ןייד ןרהַא ןוא ,ןהערַּפ ּוצ טָאג ַא יו טכַאמעג ךיד ּבָאה ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאנ טָאהי 1 |

 ּוצ ןדער טעװ רעדורב ןייד ןרהַא ןוא ,ןלעפַאב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ןדער טסעװ ּוד* .איבנ ןײד

 ,ץרַאה סהערַּפ ןכַאמ טרַאה לעװ ךיא ןּוא * .דנַאל ןייז ןּופ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןָאלקעװַא לָאז רע ,ןהערפ

 ןוא ,ךייַא וצ ןרעהּוצ טינ טעוו הערַּפ רעּבָא* .םִיַרצִמ דנַאל ןיא רעדנוװ עניימ ןוא סנכײצ עניימ ןרעמ לעװ ןוא

 ןופ רעדניק יד ,קלָאפ ןיימ ,תונחמ עניימ .ןעיצסיורַא לעװ ןוא ,םִיַרצִמ ףיוא טנַאה ןיימ ןָאטּפױרַא לעװ ךיא

 יסיוא לעװ ךיא ןעוו ;הוהי ןיּב ךיא זַא ,ןסיוו ןלעװ םירצִמ יד ןוא* .םיטּפשמ עסיורג טימ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ,לארשי

 ..ייװ ןשיווצ ןופ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןעיצסױרַא לעװ ןּוא ,םִיַרצִמ ףיוא טנַאה 1 ץימ ןקערטש

 ַא ןעװעג זיא השמ .ּואי .ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא ,ןלױפַאּב יז טָאה טָאג יװ ױזַא :ןָאטענ ױזַא ןרהַא ןּוא השמ ןּבָאהי |

 .ןהערַּפ וצ טדערעג ןּבָאה יז ןעװ ,רָאי קיצכַא ןוא יירד ןּופ ןַאמ ַא ןרהַא ןּוא ,רָאי קיצכַא ןּופ ןַאמ

 ןופ טיג :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ךייַא ּוצ דער טעװ הערפ ואי :ןגָאז ּוצ ױזַא ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא *
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 ןייד .םענ  :ןענרהַא ּוצ ןגָאז וטסלָאו ;רעדנּוװ א ך יא
 5 ןהעָק ₪ :טעוו תר ףרָאװ ַא ּוט ןוא | הקש

 + השמ אבו :זנפל ד יי ו הרַ-ינפל = ְךְמַמ"תַא חק
 לש הוה הצ רֶׁשֲאַּכ ןכ ושעיו העְרַּפ-לָא ןֹרָהַאו
 :ןינתל יהיו ויָדְבִע ינפְלְו הָעְרַפ ינפל והמַמ-תֶא ןרחא
 םבה"םנ ושעוו | םיפשכִמלְו םיִמָכֲחַל הפרפ"סנ ארקיו
 בי והטמ שיא וכילשיו < כ םֶהיֵטֲהַלְּ םירצמ יִּמְטְרַה
 + בל קנו | ;םֶתֹשַמ-תֶא ןרהַא"הטמ עַלְבו .םנינתל ויהי

 רמא ס :הוהי רפד רֶׁשֲאַּכ םהלא עַמֶׁש אל הערפ |
 ₪ ל :םָעָה הָּלַׁשְל ןאמ הָעְרפ בל רֵבָּכ הָׁשֹמ-לֶא החי
 -לע ותארקל תב הָמיַמַה אצי הנה רק הָפְרפדלֶא
 | יב חה שחְנל ְךפְְגירְׁשֶא הטפה ראיה תפש
 וט "מאל לא ינחלש םיִרְבעָה יהלֶא הָוהְי וילא תרַמָא
 < ?הֶכְדַע תְְמְשאְל הֵּנִהְו רֵּבָרּמַּב יִנָדְבַעְו יִּמַע-תֶא חלש
 | המ יִכֹנָא הנה הוה ינָא יִּכ עדת תאְּב הוהי רַמָא ה
 :םדל ּכְפָהנְו ראב רֶׁשֲא םימה"לע יִלָיְב-רֶׁשֲא הָטמּ
 םבירצמ .וָאְלִת רָאָיַה ׁשֵאָבּו תוָמָּת רֶאיַבירְׁשִא חדה
 הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רמי  ם 0 ּורְאְיַהְרִמ םִיַמ תותְשל
 טירְצִמ ימימדלע .לדדהטנ ךטמ חק ןיהָאדלא רַמָא

 הוקמילָּכ לֶעְו םֶהיֵמְנַא-לַעְו םהירא"לע | םֶתרַהְלַע |
 םיצעְבו םירצמ ץֶרָאילְכּב 5 םֶד הָיָה םרדויהוו םהיִמיִמ
 כ ןדָוהְי הָגצ | רָשָאּכ ןֹרֲהֶאְו השמ ןכדרשעמ .:םיִגָבֲאַב
 .יניעלוהערפ יניעְל ראי רשא םיפהדתא יו הטמּכ םֶרָב

 ײז  ןוא ,ןהערַּפ וצ צ ןעמוקעג ןרהַא ןּוא השמ ןעניזי 10 ב
 .טָאה ןרהַא ןּוא ;ןלױּפַאּב טָאה טָאג יװ ,ןָאטעג ױזַא ןבָאה
 : ענו < רַאּפ ןּוא ,ןהערַּפ רַאפ ןקעטש ןייו ןָאטעג ףרָאװ ַא
 | ,.גנַאלש ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ,טכענק

 יד ןוא םימכח יד .ןפורענ הֹערַּפ ךיוא  טָאה יי
 ןּבָאה ,םִיַרצִמ ןופ םימּוטרַח יד ,ייז ךיוא ןּוא .,םיפשכמ
 ןּוא = = .ןצנוק ענעגרָאּברַאּפ ערעייז טימ ןכיילגסעד ןָאטעג
 לז ןּוא ,ןקעטש ןייו רעכעלטיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןּבָאה ייו
 .העיַא;טָאה .ןקעטש סנרהַא רעּבָא ;ןעגנַאלש ןרָאװעג ןענייז
 יי = .. .סנקעטש ערעייז ןעגנולשעג

 רע ! ןוא ,טסעפ - ןמילבענ זיא ץרַאה סהערַּפ ןוא * |
 - .טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ,יײז וצ טרעהעגוצ טינ טָאה

+ 
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 יא ּט

 ץרַאה סהערַּפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא יי
 יג *  .קלָאפ סָאד ןוָאלקעװַא טינ ליוו רע ,טרַאה זיא
 ,רעסַאװ םּוצ סיור טייג רע ,עז ;ירפ רעד ןיא ןהערַּפ ּוצ

 וכ ירָׁשַאהָנִּדְַו :םֶדָל רֶאְיַברְׁשֲא םִימַהילּכ כפיו ויָדָבִ
 םִיַמ תיתשל םירצמ ולכידאלו ראיה שאב התמ ריב

 גכ מַמְרַח ןכדושעיו :םירצמ ץֶרָאלְכּב םדח יקנ רָאְיַהִמ |
 רשאפםֶהְלַא עמשדאלו הערפדבל קחי ןםֶהיִמְלְּבםִיַרְצִמ
  ֹּבִל תשדאלו וָתיִבלֶא אָבּו הערפ פו :הֶָוהְי רָבּד

 ןוא ,ךייט גערּב םייב ,ןגעקטנַא םיא ןלעטש ךיז ּוטסעװ
 ,גנַאלש ַא ןיא ןרָאװעג טרעקרַאפ זיא סָאװ ןקֶעטש םעד
 .:םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןוא * .טנַאה ןייד ןיא ןעמענ ּוטסלָאו
 ,ריד ּוצ טקישעג ךימ טָאה ,םִירבִע יד ןופ טָאג רעד ,הוהי
 = ןעניד .רימ ןלָאז ַײז ,קלָאפ ןַײמ קעװַא זָאל :ןגָאז וצ יױװַא

 :רעהַא ויב טרעהעגּוצ טינ טסָאה ,עז ןוא | :רּבדמ רעד ןיא דכ תֹוּתׁשִל םימ ראיה תֶביִבְס םִיַרְצִמילכ ורְּפְחַ :תאולדמנ

 ןיימ ןיא סָאּו ןקעטש םעד טימ גָאלש ךיא ,עז :הוהי ןיב ךיא א ,ןסיוו וטסעוו טימרעד :טגָאזעג ױזַא טָאג טָאה"
 -סיוא ןלעװ ךייט ןיִא סָאװ שיפ יד ןּוא י* .טּולּב ןיא ןרעוו טרעקרַאּפ טעװ סע ןּוא ,ךייט ןיא סָאװ רעסַאװ ןפיוא ,טנַאה
 ןסיוא רעסָאװ .ןעקנירט וצ ןעלקע ךיו ןלעװ םיִרצִמ יד ןּוא ,ןרעװ ןעקנּוטשרַאפ טעװ .ךייט רעד .ןוא .,ןּבְרָאטש
 יי ר | / 2 רב ..ךײש

 | יד - ףיוא .טנַאה ו ץיד סיוא | קערטש .ןוא ,ןקעטש ₪3 םענ :ןענרהש ּוצ גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא +9
 עדעייז עלא ףיוא ןוא ,ןצ כעזיומעג ערעייז ףיוא ןוא ,ןבייט ערעײז ףיוא ,ןעמָארטש ערעייו ףיוא , םירצמ ןופ ןרעֶסַאװ
 ענרעצליה ךאי יס ,םִיַרצִמ דאל ןצנַאג ןיא טולב ןייז לָאז סע ןּוא | ;טולב ןרעוו ןלָאז יז ןּוא ,רעסַאװ ןופ ןעגנולמַאזנָא

 | | | - .ענרענייטש ןיא יס ,םילּכ |
 עג טָאה ןוא ,ןקעטש םעד ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא .ןלױּפַאּב טָאה טָאג יו ,ןָאטעג ױזַא ןרהַא ןוא השמ ןּבָאה *י /

 רעסַאװ עצנַאג סָאד ןּוא ;טכענק ענייז ןּופ ןגיוא יד רָאפ ןוא ,ןהערַּפ ןופ ןגיוא יד רַאפ ,ךײט ןיא סָאװ רעסַאװ סָאד ןגָאלש
 ויא ךייט רעד ןּוא ,ןּברָאטשעגסױא ןענייז ךייט ןיא סָאװ שיפ יד ןוא !י .טּולּב ןיא ןרָאװעג טרעקרַאפ זיא ךייט ןיא סָאװ
 ןיא עו ויא טולב סָאד ךוא ;ךײט ןסיוא רעסַאװ ןעקנירט טנעקעג טינ ןבָאה םירצמ יד ןּוא ,ןרָאװעג ןעקנוטשרַאפ
 יב 0 | | .םִיַרצִמ דנַאל ןצנָאג

 ציל ירא - ןוא ;ןצנוק ענעגרָאּברַאפ ערעייז טימ ןכיילגסעד ןָאטעג םִיַרצִמ ןופ םימּוטרַח יד ןּבָאה < | =
 - "גײרַא זיא ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה הערַּפ ןוא * .טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ;יינ וצ טרעהעגוצ טינ טָאה רע ןוא ,טסעפ
 ְךָאנ ךייט .םּורֶא ןּבָארגעג ןּבָאה םִיֹּרצִמי עלַא ןּוא** .ןצרַאה םּוצ ןעמונעג טינ סָאד ךיוא טָאה ןּוא ,זיוה ןייז ןיא ןעגנַאגעג
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 - .שינ ןּבָאה .ײז םורָאװ ,ןעקנירט םּוצ רעסַאװ

 "רעד ןענייז סע ןוא * . .ךייט ןופ ןרעסַאװ יד ןּופ ןעקנירט

 ןגָאלשעג ט טָאה טָאג יװ ו םעדכָאנ ,געט ביז .ןרָאװעג טליפ

 ןּופ ןרעסַאװ יד ףוא טנַאה ןייז .טקערטשעגסיוא יטָאה

 ןּבָאה ןּוא ,ןעגנָאגענפױרַא ןענייז שערפ יד . ןוא ;םִיַרְצִמ

 ןָאטעג םימּוטרַח יד ןּבָאה ..םִיַרצִמ דנַאל סָאד טקעדַאּב

 אה ייז ןוא ,ןצנוק ענעגרָאּברַאפ ערעייז טימ ןכיילגסעד

 | .םירצמ דנַאל ןפיוא שערפ טכַארּבעגפיורַא

 ;(בי) 11, ח--25 ,} א ראו | ,תומש

 .םיִמָי תעְבש א ;רֶאָיַה יִמיִּמִמ ג תֹמָשְל ל לכו אל וכ הכ
 50 .;רָאַָה-תֶא הָוהְי-תֹוּכַה יִרֲחַא -

 | ;הָוהְ רָב רֶׁשֲאְּכ םהלא ע עַמָׁש אקו ולא |

 הפ יא ףְרמְאְו הָעדַפ-לֶא אב הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאֹּה
 ַחֵּלׁשְלהָּתַא ןַאָמיאְו :ינְרְבעיו יפעדתַא חלש הֹוהְי רַמָא

 .לאיה ץֶרֶׁשְו !םיִעָּדְרַפְצּב ֶָליִבְ-לְּכיִתֶאַ ףגנ יִבֹנָא הֵּנִה חכ יט ם םעד

 ְךֵתְּטִמילַעְוִ ָךְבָּכְׁשִמ רֶדָחַבּוּדְתיִבְּבּואָבּוּוָעְוםיִעָדְרַפְצ ּי ןהערפ ּוצ םוק :ןהשמ ּוצ טְָאזעג טָאה טָאג אפ

 הָכְבּו .זףיֶתֹורֲאְׁשִמבּו ְךיִרּונֲתְבּו ְךֶמַעְבּו ףירבע תיֵבְבּו טכ ןיימ קעװַא זָאל :טגָאזעג טָאג טָאה ױַֹא :םיא וצ נָאז ןּוא

 0 ווב לע שיר ו - שניי טסלי וד ביוא ןוא . .ןעניד רימ ןלָאז ייז ,קלָאפ
 9 ט

| 

 .לחתא הש ןלַהַא-לָא רמָא השמדלא הָוהְי דמי א .שערפ טימ לומנ ןצנַאג ץיד ךיא גָאלּפ טָא ,ןזָאלקעװַא

 -תֶא לַעֵהְו םינֲאָה-לְַו םיִראיַה-לַע תרָהְנה"לע ד ְךֵטַמְּב = | ןלעװ יו ןוא ,שערפ ןענעמדיװ טעו .ךייט רעד .ןוא

 לע ודָיתא הַא טו :םירצמ ו םיִּדְרַפְצִה ב  ןײד ןיא ןוא ,ויוה ןייד ןיא ןעמוק ןלעװ ןּוא ,ןײגפױרַא |

 ײ - ₪ רי " - ט 0 0
 | צה תֶא ו לע | םהיטל ב םיִמׁשְרַחַה ךכ ושעיַ '  ןוא ,סנויוא ענייד ןיא ןוא ,קלָאפ ןייד ףיוא ןוא ,טכענק

 .למאל ןרהֶאלו העמל העְפ ארקוו :םִיָרְצִמ ץראילע ד טא יי
 הָחְלׁשֲאְו ימטמו ינממ םיִעְָרַּפְצַה רֵמָיְו הָוְ-לֶא וריְִּעַה ןייד ףיוא יא ,ריד ףיוא יא*  .סרעטלּומגייט ענייד ןיא

 - אָּפְתַה הערפל השמ רמאה :הוהיל וחיו םֶעְה-תֶא ה יד ןייגפיורַא ןלעװ ,טכענק ענייד עלַא ףיוא יא ,קלָאפ

 היִרְבַהְל מעל רירבעלו ף? .ריִּתְעַא | יִָמְל יֵלָצ | = .שערפ

 רֶמאַֹּו :הָנְרֶאְשּת ראְיַּב קר ְךיִתָּבִמּ הממ םיִעְּדְרַפְצַה ו יי

 | :וניחלא הָוהיֵּכ ןיִאייֵּכ עַדֵּת ןעמל ךֶרְֶרִּכי רמאיו רהמל יי = :ןענרהַא ּוצ גָאז :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי קש

 קר רממו ְךיֶדְבִעמּ ךיתכמו פס םיעדרפצה ּורָסְו ל יד ףיוא ןקעטש ןייד טימ טנַאה ןייד סיוא קערטש |
 קעצמ הָעְרַּפ םעמ ןְרֲהַאְו השמ אָציו :הָנְרָאׁשִּת רֶאְיַּב ח ןוא צכעזיומ ג יד ףיוא ןוא כייט יד ףיוא מ טע

 :הָעְרַפְל םשדרשַא םיִדְרַפְצַה רַבְד-לַע הָודְיילֶא הֶשמ = } ,ןצכעזיומעג יד ףיוא ןוא ,ן ףיוא ,ןעמָאר
 םיִּתְּבַהןִמ םיִעְדְרַפְצַה ותמיו השמ רֵּבְדִּכ הָוהְי שעיו : ןרהַא ןוא* .םִיַרְצִמ דנַאל ןפיוא שערפ ףױרַא גנערב

 םֶרָמָח .םֶרְמָח םֶתא וְּבְצִַו :תֶדָשַהְדִמּו תֹרֶצַחַהְדִמ
 רֵּבְכַהְו הָחְוְרָה הָתְיְה יִּכ הֹׂעְרַּפ אָרו :ץֶרֶאָה ׁשֵאְבּתַו

 רָּמאַו ם

 / עלמ +,ח הדת כז

 רימ ןופ שערפ יד ןָאטּפָא לָאז רע ,הוהי ּוצ טעּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןענרהַא ןּוא ןהשמ ןֿפורעג טָאה הערַּפ ןּוא+ |

 וצ טנָאזעג השמ טָאה' .הוהי ּוצ ןטכַאלש ןלָאו ייז ,קלָאפ סָאד ןזָאלקעװַא לעװ ךיא .ןּוא ,קלָאפ ןיימ ןּופ ןּוא

 ןייד רַאֿפ וא ,טבענק ענייד רַאֿפ ןּוא ;ריד רַאּפ ןטעב ךיא לָאז ןעוו .ףיוא ;רימ רעביא דובּכ םעד ּבָאה :ןהערַּפ

 | :טרעפטנעעג רע טָאה* ?ןּביײלּב יז ןלָאז ךייט ןיא רָאנ זַא ,רעזייה ענייד ןופ ןוא , ריד .ןּופ שערפ יד ןדײנערַאפ וצ ,קלָאפ

 יד ןּואי .טָאג רעודנוא הוהי יװ ַאזַא ָאטינ וא ,ןסיוו טסלָאז ידּכ !טרָאװ ןייד יװ יױװַא :טגָאועג רע טָאה .ןגרָאמ ףיוא

 | ךלעװ ךייט יא רָאנ ;קלָאפ ןייד ןּופ ןוא ,טכענק ענייד ןופ ןוא , ,רעזײה ענייד ןופ ןוא ,ריד ןופ ןָאטּפָא ךיו ןלעװ שערפ

 | יה | .ןביילב יז

 | טָאה רע סָאװ שערפ יד ןגעװ ןופ טָאג וצ ןעירשעג ט טָאה השמ ןוא ,ןהערפ ןופ ןו ןעננַאגעגסױרַא ןרהַא ןוא השמ ןענייזי 0

 ןּברָאטשעגסױא ןענייו שערפ יד ןּוא ,ןהשמ ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה טָאג ןואי .ןהעֶרַּפ ףיוא ןָאטעגפױרַא

 סָאד ןּוא ,סנפיוה ףיוא סנפיוה טרַאשעגפיונוצ ייז טָאה עמ ןוא * .רעדלעפ יד ןּופ ןּוא ,ןפיוה יד ןופ ,רעוייה יד ןּופ

 יי | | | | ..ןרָאװעג ןעקנוטשרַאּפ ויא דנַאל

 ןּוא ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה רע טָאה ױזַא ,נורעטביילרעד ַא א ןרָאװעג ויא סעו ַא :,ןעוענ טָאה הערַפ יו ןואיי =

 | < .טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ;ײז וצ טרעהעגוצ טינ טָאה



 = '95-6:12 ,חה

 < שתו ףשמדתַא המָנ ןרהַאדלַא רמָא שמילא להו |
 < ישו !םיִרְצִמ ץְרָא-לָכְב םנִכְל הָיָחְו ץֶרָאָה רע" תֶא /

 ץֶרָאָה רפע-תֶא יו והטמכ ָדָי-תֶא ןְרָהַא יי ןכ יד יהתו :
 א םינכ הָיָה ץֶרָאָה רפעדלפ המהבבו םֶרָאָּב םנַּכַה
 -י "תֶא איצוהל םֶהיֵטְלִּב םיִמְמְרַחַה ןקדושעמ :םירצמ ץֶרֶא
 < ומ אי ּוהָמהְּבַבּו םֶדָאְּב םֶנּכַה יִהְּתַוּולָכִי אלו םִנָבַה

 :יעומוא ןרָאװעג ויא סע ןוא ;דרע רעד ןופ ביוטש םעד
 = ₪ הוי רמו <

 : וערפיבל קו אוק טיִהלֶא עַּבצֶא הערפ"לאסמטרחה
 = גהה רד רֶׁשֲאַּכ םהֵלֲא עמשדאלו
 .אָצוי הוה הפ ינפל בציִתהְו רקפב םכְשַה השמדלָא
 5 + :ינלְבעו מע חלש הָוהְי רַמָא ה ויטאל תְרמִאְ המימה
 יי 'ֶרָבִעְב בו ילשמ נה ימעתא חלָשמ נא יִּכ

 "0 050090009 3000 30 030000 7000 = א |

 "תא םִיַרְצִמ יקב ּואְלָמּו בֶרֶעָה-תֶא יִתְבְבּו ּךְמעֶבּ

 יתֹזה יִּפְלַבְל ָהיֶלָע דמעימע רֶׁשֲא ןשג ץרָאזסָא אּוהַה
 - יפ ימְַׂו + : ץירָאָה ּבְרָקִּב הָוהְייִנֲא יכ עדת ןפמל בֶרֶע םָׁש
 כ שפוו :זַה .תֶאָה הָיְהִי רֶחַמְל ד מע ןיכו ימע ןיפ תדפ
 ' . ילכו וידבע תיבו הערפ הָתיב דַבָּכ בֶרָע אבי ןפ ּכ הָוהְי
 'אכ .הערפ ארק :בלֶעַה ינפמ ץֶרָאָה תֶחָׁשִּת םִיִרְצִמ ץרא
 :ץֶרָאְּב םֶכיִהְלאל וחבז וכל רמאף- :ןרָהאְלו השמזלֶא
 בכ 5 םבירְצְמ .תבעות יִּכ ןּכ .תושפל ןֹוכָנ אֵל השמ רמא
 .םהיניעל םירצמ תֶבְעותתֶא חַּבְנ ה ונ יהלא הוהיל חב
 כירְחַבְְ .ָּבְרִמַּב ךלנ םיִמָי תֶׁשֵלְׁש דר ונלקסי אלו
 - רכ:יכנא הֹערַּפ מאיו ;ונילַא רמא* רֶׁשֲאַּכ געצלָא הוהיל
 < קר רֶּבְרִַּּבי טֶכיֵהְלֶא הָוהיל םֶפְחַבּו םֶבָתֶא חַּלַׁשֲא
 הכ השמ רָמאיַו:יִדָעַּב ּוריֵּקְצַה תֶכָלָל ּוקיֲחְרַתיאָל קתרה
 םעֶה רֶסְו הוהיזלא יתְרַתְעַהְו למלמ אצוי יָא הגה
 לפח הערפ פ ףס"לא קי דחְמ טעמו ייִרְבְמ הָלְרִפִמ

 תינבו ןומס "ב = }

 - ח םָּב יִתילְפַהְו :ָהיֶלָע | םֶהירָׁשֲא .הָמָרֲאָה .םנָו .בֹרָע

 ]ה רפי ןצ: טגָאועג ןּבָאה םיִמּוטרַח לה :ןוא *

 < 0007 ה

 / ::ןענלהַא וצי גָאז :ןהשמ ּוצ טגָאועג :טָאה;טָאג ןוא =

 -:ףעד;ןּופ ביוטש םעד גָאלש ןוא ,ןקעטש ןייד סיוא קערטש

 דנַאל ןצנַאנ :ןיא .רעפיצעגמוא/ןרעוו לֶאז .רע ןוא ,דרע

 :יעגסױא:טָאה ןרהַא ןוא ;ןָאטעגױזַא ייז ןבָאה * - .םִיַרצִמ
 ??ןגָאלשעג טָאה הע ןוא ;ןקעטש ןייז טימ טנַאה ןייז טקערטש

 : "רעצנַאג רעדי +תומהב ףיוא ןּוא ןשטנעמ ףיוא רעפיצ

 / ןצנַאג ןיא רעפיצעגמוא ןרָאוועג יא 'דרע רעד ןופ ּביוטש

 צג ןבײלנסעד ןּבָאה םימּוטרמ יד ןוא * - .םירצמ :רנָאל
 ןעֶגנערּבּוצסִיורָא ןצנוק .ענעגרָאּברַאפ ערעייז טזמ טעּברַא

 סאד | .ןוא- .טנעקעג .טינ .ןּבָאה .יײז;.רעּבָא ,העפיצעגמוא
 ,,תומהב ףיוא ןּוָא; ןשטנעמ .ףיוא ןעוועג ויא רעפיצעגמוא

 .:רענניִפ א

 | .ןבילבעגזִא ץרָאה סהעַּפ .רעּבָא .סָאד ןיא טָאג ןופ
 . .טָאג יװ :לוזָא ל צ טרעהענוצ טי : טָאה רע ןוא / טסעפ

 | | 5 5 טדערעג טָאה

 < =ןיא ךיז רעדעפ ::ןהשמ:וצ טנָאזעג טָאה טָאג ןואי* =

 +/סױרַא טייג רע ,עו | ;ןהערפ רַאֿפ ךיז לעטש ןּוא ,ירפ רעד

 7 :טגָאזעג טָאג טָאה יוזַא ::םיא וצ אז ּוטטלָאז ,רעסַאװ םּוצ

 = םורָאװ" .ןעניד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ ץימ קעװַא זָאל
 - ףיוא ןָא ךיא קיש טָא ,קלָאּפ ןימ קעװַא טינ טזָאל ּוד ביוא
 ןיא ןּוא ,קלָאפ ייד ףיוא ןּוא ,טבענק עעיד ףיוא ןוא .ריד
 - םירצמ ן ןופ .רעזייה יד ןוא ,ןעלֿפ שימעג א ,רעוייה עצר

 = ןרעדנּפָא לע ךיא ןּוא 8 .ריא ףיוא ךעעיו | ײז סָאװ דרע יד ךיוא ןוא , ,ןוילפ שימעג םעד טימ ןרעװ טליפעגנָא ןלעװ

 ודב | יז טנ ןטרָאד לָאז ןעלפ שימעג סָאד ַא ,ןירעד ףיוא רז טלַאה קלָאפ ןיימ סָאװ ,ןש'ג דנַאל סָאד גָאט םענעי ןיא

 ן ייד | ןשיװצ ןיא קלָאפ מ ןשיווצ גנודיײטּפָא א ןכַאמ לעװ ךיא ןואי 3 .דנַאל ןיא ןיב ,הוהי ,ךיא וַא ,ןסיװ- טסלָאז

 בי יי ר - ..ןכייצ רעקיוָאדרעד ןעשעג טעו ןגרָאמ; ףיוא = .קלָאּפ

 : 2 יא ןוא ,ןהערפ ןופ ו וה ,ןיא | ןולפ שימעג טכידעג ַא ;ןעמוקעג זיא סע ןּוא .:ןָאטעג .יווא טָאה טָאג .ןּוא יו
 < .ןעלפ שימעג .םעד ןגעװ ןופ ןרָאװעג ;טְסיװרַאְפ עא דנַאל .סָאד .םֶיִרצמ דנַאל ןצנַאג ןיא ןוא ,טכענק:ענייז ןּופ

 - צג השמ טאי 23 < דל ןיא טָאג רעײַא וצ טְכַאלש- טייג .:טנָאזעג;טָאה ןוא ,ןענרהַא ןוא ןהשמ ןפּורעג הערַּפ טָאה" =

 = .ןטָאג רעודנוא הוהי ּוצ ןטכַאלש ריִמ ןלעװ םִיַרצִמ יד .ןופ טייקידרעוומוא יד םורָאװ ,ןָאט וצ ױזַא טכער:טינ זיא סע ;טגָא

 \ ירד ? ?ןעגייטשרַאפ;טינודנוא 2 ןלעװ יצ ,ןגיוא ערעייז רַאפ םירצִמ יד ןּופ טייקידרעוומוא יד ןטכַאלש ןלעװ רימ זַא ,עז

 .ןסייה .ןהנוֲא .טעװ רע :יװיװַא ,טָאג .רעזדנוא הוהי וצ ןטכָאלש ןלעװ רימ ןוא ,רבדמ רעד ןיא ןייג רימ ןלעװ סנעװ געט

 - שמ רעייו רָאנ ,רּבדמ רעד ןיא טָאג רעײַא הוהי ּוצ ןטכַאלש טלָאז ריא ,ןוָאלקעװַא ךייַא לעוו ךיא :טגָאזעג הערפ טָאה =

 גם סָאד וָא ,הוהי ּוצ יו ןטעמ לע ו אה ריד ריר וירא 0 4 טָאג ה השמ מ טָאה -ירימ ראפ טעב יג טינ ריא טלָאו



 14,ט-26,ח -/ | | = ראו ,תומש = | - 02

 .םִעְמ השמ אצו :הָודיִל הבול םֶעָה-תֶא חלש ִתלִבל וכ ןטכַאלש ּוצ קלָאפ סָאד ןזָאלּוצקעװַא טינ ,טעפשענ

 - רפי הָׁשִמ רַבְדִּכ הָוהְי שעיו :הוהידלֶא רתַעמ הערפ מ = | // 00 א יו המייש

 דפסנ + :דָחֶא רֵאְׁשִנ אל וּמַעָמּו וידבעמ הָעְרַּפִמ בֹרֶעֶה חכ טָאה ןוא ,ןהערַּפ ןופ ןעננַאנעגסױרַא זיא השמ ןוא =

 = 8 :םָעְקתֶא חַלֶש או תאָוה םַעַּפַּב םנ ובלא הערפ ׂ
 - | ט - סעד יװ יױַא ןָאטעג טָאה טָאג ןוא"ז .טָאג וצ ןטעּבעג

 - -תֶכ וילא תרד העְרפ"לֶא אב הָׁשֹמ -לֶא ; הוה רַמאַנ א  ,ןגילפ שימעג סָאד ןָאטעגּפָא טָאה ןוא ,ןהשמ ןופ טרָאװ

 ₪ ינְָבַעְי יִמַע-תֶא חלש םיִרְבִעָה יהלֶא הָוהְי רַמָא ג ןַא טינ ;קלָאפ ןייז ןופ ןּוא ,טכענק ענייז ןּופ ,ןהערַּפ ןּופ

 ! החידה הוה :םָּב קמ דו חָלְשְל הָּתַא ןָאמיסַא 1 2 .ןבילּבעגיא עקיצניא

 םיִלִמּנַּב םיַרֹמֲחַּב םיִסּוׁשַּב הֶדָׂשַּב רֶׁשֲא דנקמְּב הוה == } ,

 - הוקמ ןיב הוהי הלפהו דָאְמ דֵבָּכ רֶבָּד 3 -קְבַּכד ולה ָאמ סָאד ךיוא טָאה הערפ ה

 לארי נָבלְלָּכִמ תמי אלו םירצמ הנקמ ןיבו לאְרְשְ = = י?לאפסָאד ןָאלעגקעװַא טינ טָאה ןוא ,ץרַאה ןייז טכַאמ
 .רָבָּדַה הָוהְי השעו רֶחָמ .רמאל דעומ הָוהְי םשפ :רָבָד ה 0/0/00 יי

 מי תֶרָהְּמִמ הזה רֵבּדֲה-תַא הָוהְי שֵעַיו :ץֶרְָּב הָּוַה ו י!הערפ וצ םיק :ןהשמ יצ טגָאזעג טָאה טָאג ןיאי עא

 .ודָחֶא תמדאל לֵאָרְׂשידינב הנקממו םִיְָצִמ הנקמ לכ = = טָאג רעד ,הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :םיא וצ דער ןּוא

 דָחָאידַע .לֵאָרְׂשִי הנקממ תמ-אל הָּנִהְו הערפ חל !  .ןעניד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :םירבָע יד ןּופ

 | 8 | :םָעָהיתֶא חלש אָלְו הערפ בל דב יז טסטלַאה ןוא ,ןָאלקעװַא טינ טסליוו וד ביוא םורָאו *
 םֶכיֵנְפֶח אָלְמ םֶכְלּו הק ןר רַתַא-לֶאְו הׁשמילֶא הוה רמאמ 7 9 6 ראו א חת שה לד אטא וג ב טא =

 הרָיְהְו : הָעְרֿפ יניעל הְמָיִמְׁשַה השמ יקרו ןֶׁשְבִּכ חיִּפ ₪ / ' / * זיז לה ןופ טנַאה יד טעװ ,עוי ,רעט ירא

 .הָמָהְּבַה-לַעְ םֶדָאָה-לַע הָיהְו םִיָרְצִמ ץרָא-לְּכ לַע קָבֶאְל = ףיוא ,ןעלזייא יד ףיוא ,דרעפ יד ףיוא ,דלעפ ןיא סָאװ יפ

 -תֶא וחקיו ;םִיָרְצִמ ץֶרָא-לֶבּב תֶעּבִעַבֲא ַחְרֹּפ ןיתשל ' רעייז ַא ;ףָאש יד ףיוא ןוא ,רעדניר יד ףיוא ,ןעלמעק יד

 קדָשמ ותא קר .הערפ ינפל ודמעיו ןֶׁשְבִּכַה היפ יפ םעד ןשיווצ ןרעדנּוזּפָא טעװ טָאג ןוא + .הפגמ ערעווש

 :זדַמַהְּבַב םָדָאְּב חרפ תֹעְּבְצַבֲא ןיחש יהו הָמִיְמְׁשַה | |

 יב ןיחשה יִנְּפִמ השמ ןנפל מעל םיִּמָטְרַחַה ולכידאלו =
 -תֶא הָוהְי קחו ;םִיָרְצִמ-לבִבּו םֶמְטְרַחּב ןיחשה הָיָה ג

 ץלַא ןּופ ןוא ,םִיַרצִמ ןופ יפ םעד ןשיווצ ןוא לארשי ןּופ

 טשינרָאג טעװ לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ טרעהענ סָאװ

 .-לָא הָוהְי רָּכִד רֶׁשֲאַּכ םֶהלֲא עֶמָׁש אָלְו הערפ בל :ןגָאז וצ ױזַא ,טייצ ַא טכַאמענ טָאה טָאג ןּוא * .ןּברַאטש

 רֶקּבַּב םָּכְׁשַה הָׁשמ-לֶא } הָוהְי רֶמאֹּ ים ּוהָׁשִמ : .דנַאל יא ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טָאג טעו ןגרָאמ

 | יָא ה הָוהְ רַמָא-הֶּכ לא ָתְרִמֲאָו הָעְרַּפ נפל רציתהו ,ןגרָאמ ףיוא ךַאז עקיזָאדיד ןָאטענ טָאה טָאג ןואי

 פה 5 רעּבָא ,ןּברָאטשעגסױא זיא םִיַרצִמ ןּופ יפ עצנַאג סָאד ןוא

 סקיצנייא ןַא זיא לארשי ןופ רעדניק יד ןופ יפ םעד ןופ

 .ןברָאטשעג טינ סקיצנייא ןַא .לָאמּוצ זיא לארשי ןופ י יפ םעד ןופ טשרע ,טקישעג טָאה הערַּפ ןואי \ .ןּברָאטשעג טינ

 | = .קלָאּפ סָאד ןוָאלעגקעװַא טינ טָאה רע ןוא ,טרַאה ןּבילּבעג זיא ץרַאה סהערַּפ רעּבָא

 = ,ןװױאכלַאק א ַא ןופ ׁשֵא סנפיוה עלופ ערעײַא ךייַא טמענ :ןענֹרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא* |

 ןצנַאג ןרעּביא ביוטש ּוצ ןרעװ טעװ סע ןּוא" .ןהערַּפ ןופ ןגיוא יד רַאפ ,למיה ןגעקַא ןָאט ףרָאװ ַא סע לָאז השמ ןוא

 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא ,תומהּב ףיוא ןוא ןשטנעמ ףיוא ,ןרעטָאלּב ןיא סיוא טנָאלש סָאװ דנירג ַא ןרעוו ןּוא , םִיַרצִמ דנַאל

 "עג ףרָאװ ַא סע טָאה השמ ןוא ,ןהערַּפ רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןויואכלַאק ַא ןּופ שַא ןעמונעג יז ןבָאה יי

 ןוא *  .תומהב ףיוא ןּוא ןשטנעמ ףיוא ,ןרעטָאלּב ןיא סיוא טגָאלש סָאװ דנירג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,למיה ןנעקַא ןָאט

 םימּוטרַח יד ףיוא ןעװעג זיא דנירג | רעד םורָאװ ,דנירג םעד עו ןופ ןהשמ רַאפ ןייטש טנעקעג טינ ןּבָאה םימּוטרַח יד

 | | | .םִיַרצִמ ץנַאג ףיוא יװ ױזַא

 טדערעג טָאה טָאג יװ ױזַא ;ײז וצ טרעהעגוצ טינ טָאה רע ןוא ,ץרַאה סהערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָא י*

 | | 2 | - .ןהשמ ּוצ

 :םיא ּוצ גָאז ןוא ,ןהערַּפ רַאפ ךיז לעטש ןוא ,ירפ רעד ןיא ךיז רעדעפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא<

 לָאמ סָאד לײװ + .ןעניד רימ ןלָאז ייז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל :םירבָע יד .ןּופ טָאנ רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא
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 ' ףוְבֲעַּב ֶמעבּו ךידָבִעַבּוךְּכלילֶא ותמי" חלש
 ₪ דתֶא יתחלש הע יִּכ :ץֶרָאָהילָכְּב יִנְמָּכ ןיא יִּכ עדת
 < ץְרָאָה-ןמ דַחָּּתַ רָבְדִב .מִ-תֶאָו-ְָּתִא ְּךאָו יד
 ש יהפדתַא ָּדְתֶאְרַה רובע ּךיִּתְדַמֲעַה תאז הּוְבֲעַּב םֶלּאְ
 יבש יִמעָּב .לֵלֹּתְסִמ דע :ץֶרָאָה-לָכְּב יִמְש רפס ןעמלּו
 ה דָאָמ דבכ דרב רֶחַמ תעָּכ ריִטְמַמ ננה  :םֶתְלָש יִתְלְבְל
 - ץחַעְו ּהָרְסְוה םהְהמְל םִיַרְצִמְּב והמָכ היהדאל רֶׁשֲא
 שי דל רֶׁשֲא-לְּב תֶאְו דנקִמ"תֶא עָה חלש הָתַעְו :הֶתַע
 ףסָאְי אלו הָדָשְב אֵצָּמִי-רֶׁשֲאֹהָמַהּבַהְ | םֶרָאַה"לָּכ הַרְשּב
 כ הָוהְי רבדדתֶא אֵרָיִה .זּותמְו דָרָּבַה םהלע דֶרָיְו הָחיַּבַה
 םיְִּבַה-לָא והנ גְקִמתֶאְו ויָדָבֶע-תֶא סינה הָעְרַּפ יִדְבַעְמ

 0 ב פ = :הָרָשּב והָנְקִמ
 בכ יהיו יו םִימׁשַה-לַע ברייתא הטנ הָׁשמ-לֶא הֶוהְי רֶמאֹּ
 .-לָּכ לעו הָמָהְּבַה-לַעַו םֶדֶאָה-לַע םִירְצִמ ץֶרָא-לָכְ דֶרֶב
 :וֿכ ילע להטמהתַא השמ טו :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב הֶדָּׂשַה בֵׂשֲע

 דכ תַחַלְתִמ שאו דֹבֶב יהָ :םירצמ "ץראילע דֶרֶּב הָוה
 -ץֶרָאלָבְּב והמָב הָיָהיאְל רֶׁשֲא דֹאְמ דבָּכ דָרֶּבַה דת
 הכ ןִיַרְצִמ ץרַא-לֶכְ דרְּבַה דו :יונְל הָתְיָה אמ םִיַרְצִמ
 .םֶׂשֲע-לְּכ תֶאְו הָמהְּב-דַעְו םֶדֶאְמ הֶדָׂשַּב רׁשֲא-לְּכ תא
 = 5 ץֶרְּבְקַר רש הֶדָׂשַ ץע-לָּכ-תֶאְו ררֶּבַה הֶּכה הֶדׂשַה
 וכ העְרַפ הלשמ : !דֶרָּב הָיָה אל לאְרְשִי ִנְּב םָׁש-רֶׁשֲא ןשג
 הָוהְי םַעָפִה יתאטח םֶהָלֲא רָמאו ןרהאל הָשמל ג ארי
 חכ תיהמ בו הָוהְי-לָא וריתעה :םיִעָׁשְרה מע לאו קילצה
 :דמעל ןופסת -אלו םֶכְתֶא הָחְּלׁשֲאַו דָרְבּו .םיהְלֶא תלק
 טכ דלא יֵּפַכ-תֶא ׂשֶרְפֶא ריִעָהְ"תֶא יִתאַצְּכ שמ וילא רמא
 עֵרֵּת מל דוֿהָיהִי אלי רֶרּבַהְ לד תולה ההו

 אראו ,תומש

 | ..דרע | .רעצנַאג רעד .ףיוא ךיא יו א

 ןָאלוצקעװַא טינ יז ,קלָאֿפ = 2 -תמ יְָבע-תֶא בעיה רבְדילֶאּבִל םשיאל רשאו לו וד -
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 ענייד ףיוא ,אפוג ריד ףיוא ןנָאלּפ-עניימ עלַא ןָאי ךיא | קיש

 ָאטינ זַא ,ןסיװ טסלָאז ידּכ ,קלָאֿפ ןייד ףיוא ןוא ,טכענק

 | ךיא םורָאװ ₪

 זעג טלָאװ .ןוא טנַאה ןיימ טקערטשענסיוא- דנּוצָא טלָאװ
 טסלָאװ וה א .,הפגמ ַא טימ קלֶאּפ ןייד ןוא ךיד ןּוָאלש

 םּורד .רָאנ- ןוא< : .דרע רעד ןופ ןרָאװעג טקיליטרַאפ

 ןיימ ץוַײװ ּוצ ריד ידכ ,ןײטשַאּב טוָאלעג ךיד ךיא ּבָאה

 .רעד ו רעּביִא ןעמָאנ ןיימ ןלייצרעד לָאז עמ ידּכ ןוא ,חוכ

 ןיימ ןגעקַא-ךיז וטסבייהרעד ץלַא ָךָאנ < = .דרע רעצנַאג

 ןענעגער ךַאמ ךיא ,עו* =

 יװ ַאוַא סָאװ ,לנָאה ןרעווש ַא רעייז טייצ רעד ןיא האמ

 ויא יז סָאװ גָאט םעד ןופ םִיַרצִמ ןיא ןעוועג טינ זיא רע |

 .דנּוצַא ויּב ןּוא ןרָאװעג טסעפטנורנעג |

 < ;דלעפ ןיא טסָאה ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,יפ ןייד ןּבײרטנײרַא 0
 . == שמי הצְרָא שאלה דרָבּו תלק ןֵתָנ הָוהיַו םימָשה

 ןיא ןעניפעג ךיז טעװ סָאװ המהב ןּוא שטנעמ רעדעווטעי = ;

 טעו ויוה ןיא ןרעװ ןעמּונעגנײרַא טינ טעװ ןוא ,דלעפ |

 = .ןּברַאטש ןלעו ײז ןוא ,לנָאה רעד ןרעדינ יז ףיוא

 קיש .דנּוצַא ןּוא י*

 טַאהעג ארומ .טָאה סָאװ רענד סהערַּפ ןופ רעד*

 : טכענק עעיז ןענירטנַא טכַאמעג טָאה ,טרָאװ סטָאג רַאֿפ

 ןָאטעג טינ טָאה סע רעו ןּוא : .רעזײה יד ןיא יפ ןייז ןוא

 עז ןזָאלעגרַעּביא ט טָאה  ,טרָאװ סטָאג ףיוא ץרָאה ןייז

 | : .דלעפ ןיא יפ ןייז ןּוא טכענק

 ןיד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טנא טָאה טָאג ןוא עמ

 דנָאל צג ןוא לגָאה ַא ןרעװ לָאז ןוא , למיה ןגעקַא .טנאה

 יי א א | 0 ..םִיַרצִמ דנַאל ןיא ,הלעפ ןופ רעכעטיירק עלא ףיוא ןוא ,תומהּב ףיוא ןיא ןשטנעמ ףיוא ,םורצמ

 יא רעייפ ַא ןוא ,לגָאה ןוא ןרענוד ןבעגעג טָאה טָאג ןּוא ,למיה ןגעקַא ןקעטש ןייז טקערטשענסיוא תשמ טָאה 28 ר

 .םִיַרצִמ דנַאל ןפיוא | לנָאה ! ַא .ןענעוער טכַאמעג טָאה טָאג ןוא | ;דרע רעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא

 דאל ןצנַאג ןיא ןעװעג 'טינ ויא רע יװ ַאוֲא סָאװ ,רערעװש ַא רעייז ,לגָאה ןטימ ןיא רעייפ ןקירעקַאלּפ א טימ ,לנָאה \

 א ןעוועג ץא סע ןוא* 2

 | סָאה .ץלַא; םִיַרצִמ דנַאל ןצנָאג ןיא ןגָאלשעגציַא טָאה לנָאה רעד ךוא 5 - .קלָאפ םּוצ .ןרָאװעג ןיא סע טעז ןּופ < ,םִיַרצִמ

 זיּב ןשטנעמ ַא ןופ .,דלעפ ןפיוא

 ןכָארּבעצ רע טָאה .דלעפ ןופ םיֹוּב רעדעװטעי

 | ..ןעװעג טינ לגָאה ןייק ויא , לארשי

 טקישעג הערַּפ טָאה" < -

 ..טכערעגמוא ןענייז קלָאפ ' ןיימ וא ךיא ןּוא ,טכערעג זיא .הוהי < :לֶאְמ סָאד

 נא ,ןגָאלשעגסױא לגָאה העד טָאה .דלעפ ןופ ץכעטיירק רעדעווטעי ךיוא ;המהב ַא
 ןופ רעדעק יד ןעװעג ןעניז ןטרָאד סָאװ ג דל ןיא אני |

 טקידניועג בָאה .ךיא .טנָאועג יז ּוצ טָאה רע .ןּוא ,ןענרהַא ןוא ןהשמ ןפורעג ןּוא

 | ןַיז לאָז .ןוא ;הוהי ּוצ טעּב *

 | .ןביילב טינ רעמ טעו ריא ןוא ,ןוָאלקעװַא ךייַא לעת .ךיא ןּוא ,לגָאה רעד וא טָאג ןופ ןרענוד יד גונעג

 ;הוהי צה טועה ענַײמ ןטיירפשסיוא ךיא| לעװ ,טָאטש .ןופ סירא רב ךיא יװ .:טגָאזעג םיא ּוצ השמ טָאה"

 | טרעהעג | .הוהי | וצ זַא סי טסלָאז .ידּכ - יז טינ .רעמ טעװ לגָאה רעד ןּוא ,ןרעהפיוא .ןרענוד יד ןלעו



 אית םֶרמ יב יִּתְעַדי ףידכעו הָתאְו :ץֶרָאָה הוהיל יכ ל
 = הָרעְַּהיִּכ הֶתָּכְ הֶרְֹׂשַהְו הֶּתְׁשִַּהְו :םיִהֹלֲא הָוהְייִנְּפִמ אל
 -יפ וכ אל תֶמּמְכַהו הָּטִחַהְו לבג הָתְשַפַהְו ביִבָא בל
 שרפו ריִצָה"תֶא העֶרַּפ םִעֵמ השמ אצ הנה תליפא 'פמ

 דתנ"אל רַטִמו דֶרֶּבְַו תולקה יֵלּדְַו הוחי"לא | וָּפַּכ
 תלקהו דֶרֶּבִהְו רֶאְּמִה לחי הֹעְרַּפ אָרו :הָצְרַא דל |

 הערפ בל קחו ורבע אוק וכל דַּבְכַו אמל סו הל

 ריא זַא ,סייוו ו ךיא-טכעוק ענייד ןּוא וד ןואי 9 = .דרע' יד

 // .הוהי טָאג רַאפ ארומ טינ לא ךָאנ טָאה

 -עגסיוא ןענייו טשרעג רעד ןּוא סקָאלּפ רעד ןּואא -
 ,גנַאז ןיא ןעװעג ויא טשרעג רעד םורָאװ ,ןרָאװעג ןגָאלש

 ןוא ץײװ רעד רעּבָא = .גנּואילּב ןיא סקַאלפ רעד ןּוא
 יז ליו ו ,ןרָאװעג ָּאלשעגסיוא טינ יב ןענייז ץייוולקנוט.רעד
 .קיטײצ טעפש ןרעוו

 ןסיוא ןהערפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא השמ ןא%

 ןוא ,טָאג וצ טנעה ענייו טיירפשענסיוא טָאה ןּוא ,טָאטש
 רעד ןוא ,טרעהעגפיוא ןּבָאה לגָאה רעד ןּוא ןרענוד יד
 ..דרע רעד ףיוא ןסָאנעג טינ רעמ טָאה ןגער

 | !הָשמירְַּב הָוהְי רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ לֵאָׂשִי בתא חק א

 רע טָאה ױזַא ,טרעהענפיוא ןּבָאה ןרענוד יד ןוא לאה רעד ןּוא ןוער רעד זַא ,ןעועג טָאה הֹערַּפ יװ:ןואי+ = =

 ,טסעפ ו ןבילבעג זיא ץרַאה סהערַּפ ןוא * .טכענק ענייז ןוא רע ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה טָאה ןּוא ,טקידניזעג רעטײװ

 - ..ןהשמ ךרוד טדערעג 6 טָאה טָאג יװ ױזַא ,גלארׂשי' ןופ רעדעק י יד  ןוָאלעגקעװָא ט טינ טָאה רע ןוא

 ,ןהערַּפ ּוצ םּוק :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג :ןוא + 2 .

 ןוא ,ץרַאה ןייז טכַאמעג טרַאה ּבָאה ךיא םִורָאװ .

 עניימ ןָאט לָאז ךיא ידּכ ,טכענק ענייו ןופ ץרָאה סָאד

 \ ןלייצרעד טסלָאו ידּכ ןּוא* ;םיא ןשיווצ סנכייצ עקיזָאד

 ךיא סָאװ ;ןּוז סנוז ןייד ןּופ ןוא ,ןּוז ןייד ןופ ןרעיוא יד ןיא
 םֶאה ךיא סָאװ סנכייצ עניימ ןּוא ,םִיַרצִמ ןָאטעגנָא ּבָאה

 .הוהי ןיב ךיא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ןּוא ;יײז ןשיװצ טכַאמעג
 יז ןוא ,ןהערַּפ ּוצ ןעמוקעג ןרהַא ןוא השמ ןענייו*

 טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה

 - = רַאּפ ןניּב ןלעװ טינ ךיז וטסעוו ןענַאװ זיב :םירבָע יד ןּופ !

 ,םורָאװ * .ןעניִד רימ ןלָאז יז ,קלָאפ ןיימ קעװַא זָאל ?רימ

 .  גנערּב טָא ,קלָאפ ןיימ ןוָאלקעװַא .טינ טסליוו ּוד ביוא

 = טעװ רע ןּואי
 טינ טעװ עמ זַא ,דרע רעד ןֹופ קילּבנָא םעד ןקעדרַאפ

 | םעד ןסעפיוא טעװ רע ןּוא ;דרע יד ןעוסיורַא ןענעק
 -לֶא ןרָהַא-תֶאְו הָׁשֹמ-תֶא בשויו  ;םִיָרְצִמ הָרְבָא יּכ ח =

 .  סָאװ םיוב רעדעווטעי ןסעפיוא טעוו ןּוא ,לגָאה .םעד
 - ןלעװ טליפעגנָא ןּוא *

 .לּובג ןייד ןיא קירעשײה ַא ןגרָאמ ךיא

 ןּופ ןּבילּבעג .זיא .ךייַא .סָאװ ,גנּונירטנַא .רעד ןופ טשער

 .דלעפ ןפיוא ךייַא ייב טסקַאװ

 ,טכענק ענייד עלַא ןופ רעוייה יד ןּוא ,רעוייה ענייד ןרעװ

 - יִּתְרַּבִכַה יִנָאחיִּכ כ .הֶעְרפלא אב המזל הוה רמה א
 ;ָבְרִקְּב הָלִא יתתא יתש ןטמל יָדָבֲע בלא ובלדתַא
 תללַעַתַה רֶׁשֲא תא דְנּבְדִבו נב יִנאְּב רֵּפַסְּת ןעמלּ ב

 יאר םּתְעַדיו םָב יְִּמַׂשירָׁשֲא יתתֶאתַאְ םירמב |

 לאה לט | ָּתַא .ןאָמיסַא יכ נדב ד פ חלש ר
 ץֶרֶאָה ןיע-תֶא הָּכִכְו :ךלְבִנְּב הָּבְרַא רֶחֶמ איכמ יִננַה ה

 תָטֵלְּפַה רַתָיתֶא | לֶכֶאְו ץֶרָאָה-תֶא תֶאְרְל לכי אָלְ
 כ המצה ץֶצֶה-לָּכיתֶא לַכָא |דָרְּבַהְִמ םֶכְל תרָאְשְַה

 כ יִּתִבּו ְךיִדָכֲע-לְכ יִּתבּוךיִּתְב ּואְלָמּו .!הֶדָׂשַהְדִמ ו <
 זמ ךיֶתֹבֲא תָֹבֲאְו .ְךיִתֹכֶא אְריאל רֶׁשֲא םִיַרְצִמ

 :העְרְּפ םעמ אֵין הזה םּזַה דע | המדאַהדלע 6 םָתויָה |
 | שקימל טל הז היה יתמדדע וילא הערפ יִרְבע ורמאיו ז

 ערה םֶרָטַה םהיהלא הָוהְי-תֶא ודבַעְיְו םיִׁשָנֲאָה-תֶא לש

 -יִמְו ימ םֶכיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא ודְבַע ּוָכָל םמלַא רמאיו הערפ
 ניב לט ונינקןבו ּונְֵענִּב הָשמ רֶמאֹּו :םיִכְלָהַה <

 סָאװ ,גָאט םעד ןּופ ןעועג טינ ןּבָאה ןרעטלע סנרעטלע ענייד ןּוא ןרעטלע ענייד סָאװ ;םירצמ ץנַאג ןופ רעוייה יד ןוא

 .ןהערַּפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה.רע ןּוא--.גָאט ןקיטנייה זיב ןוא ,דרע רעד .ףיוא ןעווענ ןענייז יז

 קעװַא זָאל ?גנול כיורטש ַא רַאפ ןייז ודנוא רעקיזָאדרעד טעװ ןענַאװ זיב ;טגָאזעג םיא ּוצ טכענק סהערַּפ ןּבָאהי - =

 | .?רעטנוא טייג םִיַרצִמ זַא טינ וטסייוו ךָאנ יצ .טָאג רעייז הוהי ןעניד יז ןלָאז ןוא , טייל יד

 רעּבָא ;טָאג רעייֵא הוהי טניד טיינ :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןֹוא ,ןהערַּפ ּוצ ןענֹרהַא ןוא ןהשמ טרעקעגמוא ןעמ טָאה *

 טימ יג רימ ןלעװ עטלָא ערעודנוא טימ ןוא עגנוי ערעודנוא טימ :טגָאזעג השמ טָאה * ?רעייג יד ןענייז רעוו ןּוא רעוו



 וכ

 הימה ל הוהוהנח יִּכ לג ינְרְקְבְבּוננאצְּב ב ּונָונְבְבו
 .ויֶאְו םָכְתֶא .חלשא רשאפ םֶלָמַע וה ב יחי םהלַא
 א מיִרְבנַה אָנ ובל כ אל :םכנפ דננ הָעָר יִּכ ואר םָכָּפִמ
 | תאמו מתא שרו םיִׂשְקַבְמ םָּתַא | ּהָתא יִּכ הָוהְי-תֶא ודבעו
 יש ץראדלע לד הפנ השמדלָא הוה מאה ₪ .גהצרפ ינפ
 - *לָפדִתֶא לַפא"ו םִיָהְצִמ ץרָא-לַע לעָה הָּברֲאָב םִיְַצִמ
 י "תֶא השמ יו :דֶרֶּבַה ריִאְׁשִה רֶׁשֲא-לְּב תא ץֶרֶאָה בָשָע
 -לָּכ ץרֶאְּב םידקדחוה ג תהי םיִרצמ ץרעילע 3 והטמ
 = אָשְנ םידָקַה וו הָיָה רקפה הָליִלַהילַכ אוהה םייה
 יי לַפָב חו םִיַרְצִמ ֶרָא-ּכ לע הָפְראַה לע !הָּבְראָה-תֶא
 - ּוַֹּכ ֵּבַרַא ןכ הָיָה אל ויָנפִל דֹאְמ דָבָּכ םִיָרְצִמ לב
 יט ֵׁשְֹוּתַו ץֶרָאָה-לְּכ ןיע-תֶא םכוו :ןּכיהיהְי אֵל וירא

 - ָׁשֲא ץצֶהיִרְפילְּכ תֵאְוְץְרֶאָה םֶׂשֲ-לָּכ-תֶא לבא ץֶרֶאָה |
 .חֶרָּׂשַה םֶׂשִעְבּו ץֵעּב קרל רַתֹוניאַלְו דֶרֶּבַה ריִתֹוה
 ךהאלי .השמל ארקל הלרפ רמו :םירצמ :ץראה כב

 תאטחאנ אש הע {םֶכָלְו םֶכיֵהְלֶא ;הוהיִליִת אָטָה מא -
 -תֶא קר ילָעִמ רש םֶכיִהְלֶא הָוהיַלּוריִתְַהְו םעפה דא
 םי וי חי ופה ?הוהיײלא רקעיו הְָרַפ םעמ אָצו :הזה תֶוָּמַה

 דא ּוהְעָקְתַּנ הָּבְרַאָהתֶא אשי ראָמ קזח םִייַּור הוה
 - הי קחו םִירְצִמ לּובְג לכפ דא הָּברַא רַאְׁשִנ אֵל ףוס
 0 8 ה וארשי יִנְּבתֶא חלש אלו הָעְּפ בלא
 - בל ףךשהיהיו םִימָּׁשַילעַל ףֶדָי הָמָנ הָׁשֹמלֶא הָוהְי מאו
 | בכ םמשהילע ודא השמ טו :ךשח שמיו םירצמ ץֶרא
 אריאל !םיִמָיתשְלְׁשיַרְצמְץְרָא-לֶכּב הפאי יה
 .ילָכְלּו םימ תֶשָלְש ויִתְחַּתִמ שיא ומק"אלו זילָא-תֶאׁשיִא
 יש השמדלא העְרפ ארק + :םתבשומב רוא היה לֵאָרׂשִי ינְּב
 דג נָאי םֶכְרַקְבּו םֶכְנאֶצ קר הָוהידתֶא ורבע וכל רמאַ
 הכ םיִהָב יב יה התא השמ רֶמאּיַו :םֶכְמִע דליסכּפַט
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 : עהעודנוא:טימ::רעטכעט ערעודנוא טימ ןוא ןיז ערעודנוא
 .םורָאװ :;ןייג-רימ ןלעוו.רעדניר ערעודנוא טימ ןּוא ףָאש
 דג יז וצ רע טָאה*  .ודנוא יב זיא הוהי ּוצ בוטיסו א
 ךייֵא לע ךיא יװ ,ךיא טימ ןייז יװַא .הוהי לָאז :טגָאװ
  טָאה 'ריא א ,טעו .!ןטנוועג ערעײַא טימ ןוָאלקעװַא
 טשרָאקַא טייג "וא טינ * .קוקסיוא ןיא סטכעלש סעּפע
 סָאװ ךָאד זיא סָאד םורָאװ ,הוהי טניד ןּוא רענעמ ריא
 רַאפ ןופ ןבירטעגסיורַא ייז טָאה עמ ןּוא-- טנַאלרַאפ ףיא
 0 .:ןהערַּפ

 ויד סיוא .קעהטש  :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה =
 רע ןּוא.,קירעשייה םעד ןגעװ םִיַרצִמי דנַאל .ןפיוא טנַאה
 ןסעפיוא טעו .ןּוא ,םירצִמ דנַאל ןפיוא ןייגפיורא טעװ
 רעד ,סָאװ ץלא ,ררע רעד ןופ ץכעטיירק רעדעװטעי

 .ןזָאלענרעּביא טָאה לגָאה |

 ןפיוא ןקעטש ןייז טקערטשעגסיוא טָאה השמ ןּוא יי

 ןפיוא טניוװ-חרומ ַא ןבירטעג טָאה טָאג ןוא ,םִיַרצִמ ךנַאל

 זיא סע יו ;טכַאנ-עצנַאג יד ןּוא גָאט ןצנַאג םענעי דנַאל

 ןגָארטעגנָא טניוו"חהומ רעד טָאה יױזַא ,ןגרָאמירפ ןרָאװעג |
 ןעגנאנענפיורא זיא קירעשייה רעד ןוא < .קירעשייָה םעד
 ןיא טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ .דנַאל ןצנָאג ןפיוא
 םיא רַאפ טינ ;רעווש רעייז םִיַרצִמ ןופ לּובג ןצנַאג םעד
 טעו םיא נט טינ ₪ ,רע | יװ ו קירעשייה אא א ןעועג זיא

 .ַאזַא ןייו
 ;ןרָאװעג רעטצעפ זיא דרע יד ןוא ,דרע רעצנַאג רעד
 רעד .ןּופ ץכעטיירק רעדעווטעי ןסעגעופיוא טָאה רע ןוא
 - לגָאה רעד .סָאװ ,םיוב ןופ טכורפ רעדעװטעי ןוא ,דרע
 סנירג ןייק ןּבילּבעג טינ זיא סע ןוא ;ןוָאלעגרעּביא טָאה

 .םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא דלעפ ןּופ ץכעטיירק ַא ןּופ רעדָא םיוּב ַא ןּופ
 רעיא תוהי ףצ טקידעועג ּבָאה ךיא :טנָאזעג טָאה ןוא ,ןענרהַא ןּוא ןהשמ ךינ ףיוא ןפורעג הערַּפ טָאה יי

 רע , טָאג רע"א הוהי ּוצ טעב ןוא לָאמ סָאד ולב א אטח ח ןײמ ,ךיד טעּב ךיא ,בינרַאפ דנוצַא ןּוא *  .ךייַא 'וצ ןוא ,טָאג
 . ,טסעפ עקיזָאדיד רָאנ רימ ןּופ ןָאטּפָא לָאז

 ןקרַאטש ַא ..רעיײז טרעקרַאּפ טָאה טָאג ןּוא יי + .טָאג וצ ןטעּבעג טָאה ןּוא ,ןהערפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא = |
 רעקיצניא 8 טיג ,2ףוס-םיי ןיא טּפוטשעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ,קירעשייה םעד ןגָארטעגקעװַא טָאה סָאװ ,טניוו-ברעמ |

 .םירצמ ןּופ לבג ןצנַאג ןיא ןּבילּבעג זיא קירעשײה
 " לארשי .ןּופ רעדניק יד ןוָאלעגקעדַא ט טינ טָאה רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָא ** |

 ןרעּביא 6 שינרעטצניפ ַא ןרעװ | :לָאז | וא , ,למיה ר ןנעקַא טנַאה ןייד סיוא קערטש :ןהשמ ּוצ טנָאועג טָאה טָאג וא" ==
 - טייטש א 2 עט הלל לבו = .ייצשינהעטצניפ יד ןּפַאטנָא ןענעק' לָאז עמ וַא ,םִיַרצִמ דנַאל

 דנַאל .צנַאג ןיא : טינרעטצניפקָאטש ג ַא ןעוועג ז ויא סע ןּוא ,למיה ןנעקַא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא השמ טָאה *
 טרָא ןַיז ןופ ןביוהענפיוא טיג רענייק ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעועג טינ ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה ײז* .געט יירד םירצמ
 יב .רעטרעניווו ערעײז ןיא קיטביל ןעװעג א לארשי ןּופ רעדניק עלַא יב רעּבָא | .געט יירד

 ךיז + לא רעדניר ערעיײַא ןּוא ףָאש ערעײַא רָאנ ;הוהי טניד טיינ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןהשמ ןפורעג הערפ טָאה = =
 רעֿפּפָאטכַאלש ןבעגטימ ודנוא טזומ ּוד יא ;טגָאזעג השמ טָאה* = .ְךײַא טימ נ ךײג ךיוא ןלָאז ןטניזעג ערעײַא ;ןלעטשּפָא |
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 אֵל ונע ךלי ונוקו :וניהלֶא הוהיל ניׂשָעְו תלע ו: = הוהי ּוצ ןייז בירקמ ןלָאז רימ ידּכ ,רעפּפָאדנַארּב ןוא

 וניקלָא הָוהייתֶא דָכֲעַל חַּקנ ונממ יִּכ הָמְרַּפ רַאָּׁשִת ;ןדנוא טימ ןיינטימ וומ יפ רעודנוא יא ** ,טָאנ רעודנוא

 קזחינ :הָמָׁש ונָאפ"דע הָוהְי-תֶא דבענדהמ עינא ונְחְִאַו וכ : ילברעּביא לאז ול

 הָעְרפ ָלרֶמאֹּיַו:םֶהלַׁשְל הָבָא אָ ָערַּפ בלדתַא וחי חנ = 121 ן'פרעד םורָאװ ;ןּבײלברעּביא לָאז יולק ַא טינ
 םִּב יכ יִנָּפ תואר הָסלילַא לל רמשה ילעמ ל רימ ןוא ;טָאנ רעזדנּוא הוהי ןעניד וצ ףיוא ןעמענ רימ

 ל ד קאל תרד ןֵּכ השמ רֶמאּיַו !תוִמָּתיִנָּפ ךְתֶאְר טכ = רימ זיּב ,הוהי ןעניד ןפרַאד ןלעװ רימ סָאװ טימ טינ ןסייוו
 א יל תאר יי -  -תַא ןעמיק

 הערפ"לע איִבָא לָחֶא עַג דש הָשמלא הֶוהְי רמאפ א ,ץרַאה סהָערַּפ טכַאמענ טסעפ טָאה טָאג רבא" | :
 הָלָּכ וחְלְשְּ הֶּזִמ םֶכְתֶא לי ןפ"ירחא םִיַרְצִמ-לַעו הערַּפ ןוא = .ןזָאלקעװַא טלָאװעג טינ ליז טָאה רע :ןוא

 לאו םעה נא אאעְרָבד !הָּזִמ םֶכְתֶא .ׁשֶרָי ׁשֶרֶ ב טסלָאו ,ךי טיה ;רימ ןּופ קעװַא 2 גטגָאועג םיא ּוצ טָאה
 . "ןשי

 שיאה | םג םירצמ יניב םִעָה ןחיתֶא הוי זיו : :בָהְ נ

 יעעְבו הָרַיִדְבע נִעְּב םירצמ ץֶרָאְּב ראָמ לוָדָנ הָׂשֹמ -- העמ טָאה יי ןברָאטש וטסעו ,םינפ ןימ טסעו

 יִנַא הָליֵלַה תַצֲחַּכ הָוהְי רַמָא הֶּכ הָׁשֹמ רֶמאֵַּו ס + ;םִעָה בר | םינפ ייד רעדיו רעמ לעװ ךיא ;טדערעג קיטכיר טסָאה

 םירְצִמ ץֶרָאְּב ֿוכְב-לָּכ תַמּו :םִיָרְצִמ דותְּב אָצֹוי ה / ככ יש טינ

 רֶׁשֲא הָחָּפְׁשַה רוכב דע ואְְּכ-לַע בֵׁשיַה הֹעְרַּפ רוִכָּבִמ יי | 3"

 הָלֹדְג הָקָעְצ הָתְיָהְו : הָמָהְּב רֹוִכְּב ל םִיָחַרָה רַחַא ו |

 אל כו הָחיהִנ אֵל ֹוהְֹּכ רֶׁשֲא םירצמ ץֶרָאילְכִּב = אל ןייא ךָאנ :ןהטמ וצ טגָאועג טָאה טָאנ ואי אי

 שיאמל ונטל .בִֶָרְַ אל לֵאָרְׂשִ ִנְּב | לָכָלּו :ףסת + ,םִיַרצִמ ףיוא ןּוא ןהערַּפ ףיוא ןעננערּב ךיא לעװ

 ִיַרְצִמ ןיב הָוהְי הֶלּפַי ד רֶׁשֲא ןועדת עמל הָמֵהְּב-דַעְו רע א ;ןענַאד ןופ ןוָאלקעװַא ךייַא רע טעװ ךָאנרעד

 יִליוֲחְְּׁשִהְ ילא הלא יִדְבַעְלָכ ור : ;לֵאָרְִׂי ןיבו ח

 אָצַא ןק"ירחאו לְנרְּב-רֶׁשֲא םֶעָה-לֶכְו הָּתַא אצ רמאל
 המלא ; הָוהְי רמאיו ס ;ףָאיירָהּב הערפםַעַמ אצי ט ןרעיוא יד ןיא טשרָאקַא דער* .ןענַאד ןופ ןּבײרטסױרַא

 ץֶרֶאְּב יֵתְפֹומ תֹובְר ןעמִל הָעְרּפ םֶכיֵלֲא עמשידאל ,רבח ןייז ןופ רעכעלטיא ןעײלטנַא ןלָאז יז ,קלָאפ ןופ |

 .הֶּלִאָה םיִתְפְמַה-לָּכ-תֶא וָשָע ןרֵהֵאְו השמו : םירצמ י ןוא ןכַאז ענרעּבליז ,עטרבח ריא ןּופ עכעלטיא ןוא

 תֶא חֶלָשדאָלְו הְֹרַּפ בֵל-תֶא } הָוהְי קָזחְיו הָעְרַפ ינָפל | |

 ס  :ֹוָצְרַאְמ לארי
 ןילעב הומכ ןיריבס ב 'ו ,הי חנתאב חתפ *טכ ,י 9

 ןצנַאג ןיא קידנּבײרט ךייִא רע טעװ ,קעװַא ךייַא טזָאל

 | .ןכַאז ענרעדליג /

 | ןגיוא יד ןיא ןח קלָאפ םעד ןּבעגעג טָאה טָאנ ןוא* ר

 סיורג רעייז ןעװעג השמ ןַאמ רעד זיא ךיוא .םִיַרצִמ ןופ |

 .קלָאפ ןופ ןגיוא יד ץא ןּוא ,טבענק סהערַּפ ןופ ןגיוא יד ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא

 סע ןּוא* ;םִיַרצִמ ןשיװצ ןײגסױרַא ךיא לעװ טכַאנ עּבלַאה םּורַא :טגָאועג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא +

 םעד ויּב ,ןָארט ןייו ףיוא ןציז ףרַאד סָאװ ןהערַּפ ןופ רוָכּב םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכֹּב רעדעווטעי ןּברַאטש טעװ

 סיורג ַא ןרעװ טעװ סע ןּוא * .המהב ַא ןופ רוָכּב רעדעװטעי ךיוא ;רענייטשלימ יד רעטניה סָאװ טסניד רעד ןופ רוָכּב

 לארשי ןּופ רעדניק עלַא ןגעק רעּבָאי .ןייז טינ רעמ טעװ ַאזַא ןוא ,ןעוועג טינ זיא ַאזַא סָאװ ,םִיַרצִמ דנַאל ןצנַאג ןיא יירשענ

 ןשיווצ ּפָא טדייש הוהי ןַא ,ןסיוו טלָאז ריא ידּכ ;המהב ַא ןגעק ייס ,ןשטנעמ ַא ןגעק ייס ,גנוצ ןייז ןפרַאש טינ טנוה ַא טעװ =

 יוזָא ,רימ ּוצ ןקוב ךיז ןלעוו ןּוא ,רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא ןלעוו ענייד טכענק עקיוָאדיד עלַא ןוא * .לארשי ןשיווצ ןּוא םִיַרצִמ

 "עגסיורַא זיא רע ןּוא-.ןיגסױרַא ךיא לעװ םעדכָאנ ןוא ;ריד רעטניה סָאװ קלָאפ ןצנָאג ןייד טימ ּוד ,סױרַא יינ :ןגָאז ּוצ

 .ןרָאצמירג ןיא ןהערַּפ ןּופ ןעגנַאג

 ..םִיַרצִמ דנַאל ןיא רעדנּוװ עניימ ןרעמ ּוצ ידּכ ;ךייַא וצ ןרעהּוצ טינ טעװ הערַּפ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא* =

 .סהערַּפ טכַאמעג טסעפ טָאה טָאג רעּבָא ;ןהערַּפ רַאפ רעדנּוװ עקיזָאדיד עלַא ןָאטענ ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּוא יי

 | .דנַאל ןייז ןופ לארשי ןופ רעדניק יד ןזָאלעגקעװַא טינ טָאה רע ןוא ,ץרַאה



 1 א :רמאל םִיָרָצִמ רב ןָהָאלאו הָשמילַא 8 החי מא
 ב יִׁשְרָחְל םֶכָל אה ןושאר םיִׁשְדָח שאר םכל הזה שָרְרה
 / ישרתל רַשָעָּב רמאל טארשי תַדעלַּכ-לֶא ורב :הֶנָשַה
 ד דמאְו :תיִבל הש תֶבֶא-תיִבְל הָׂש שיא םִיִל וחליו הוה
 = -לָא בפה ונְכְשּו אוה חקְלו שמ תֹוָהְמ וה טֶעְמִי
 ;הָׂשַה-לַע ּוּכְכִת וסכא יפל שיא תֶשַפְנ תַסְכִמְּב ותיכ
 .ח מו םיִשְכְּכַהְדִמ םֶכָל הָיְהִי הָנָׁשוִּב רֶכְנ םיִמָת הש
 ו רשע הָעָּבְרַא רע תֶרֶמְׁשִמְל םֶכָל הָיָהְו !ּוחְּקִת םּעָה
 ןיִּב לארשי-תרע להק לָּכ ותא וטחְשְו הוה שדחל םֹי
 ו לאו תֹווְּמַה יש-לַע נְתָנו םֶּדַהְדִמ וחקלו ;םִיָבְרעֶה
  ולְכֶאְו םֶהֶּב ותא וָלְכאְי-רְשַא םיִמָּבַה לע ףוקשמה
 < םיִרְרמילע תוצמו שָאזילְצ הזה הֶליֵלַּב רֶׂשְּבַה-תֶא
 ט יכ םימב לָׁשִבִמ לָׁשָבּו אנ ּונָמִמ ולכאתילא + : :והלכאי
 .י ּוריִתֹוּת-אלְו :וִכְרְקְדלעו ייצְרְבדַע ושאר שא"ילציסא
 א בָכָכְו :ופְרָשת א רֶקּב-דַע ונממ ירָתֹּנַהְו רקבדדע ונממ
 םֶכָלּקַמּו םֶכיִלְגְרְב םכילענ םיִרְנֲח םֶכיִנְתִמ לתא ולָבאּת
 בי יתרבעו :הוהיל אּוה חַספ ןח ותא םתְלכאו םָמְרָיְּב
 - ץֶראָּב בּוכְּב-לֶכ יֵתיֵּכִהְו הוה הָליֵפַּב םִיַרְצִמיְרַאְב
 .הָׂשצֶא םִיָרְצִמ י יקְלֶאילֶכְבּו הָמַהְּב-דַעְו םֶדֶאְמ םירצמ
 'צ שתְּבַה לע תאל םֶכָל םצה הָיָהְו :הָוהְי יִנֶא םיטפש
 אל כל יתחספו םֶּדַה-תֶא יִתיִאְרְו םֶש םֶּתַא רֶׁשֲא
 יי יְו :םירצמ ץרָאְּב יִתּכַהְּב תונְׁשִמל ףנ) םֶכָב הָיהי
 םכיתְרדל הוהיל גַח ותא טֶתֹוַחְ ל םָכָל הָוה םֹויה
 יש םַּב דא ולבאת תֹוָצַמ םיִמָי תעְבִׁש :ּוהְנְחּת םלוע תקח
 ץמח לֵכא-לְּכ ו יִּכ םֶכיֵתְּבִמ רֶאְש ותיִבְשַת ןושארַה
 םוי"דע ןשארק םומ לֵאָרְׂשִיִמ אוהה שּפְנַה הָתְרֶכִ
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 | ןיא ןענֹרהַא וצ ןּוא ןהׂשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןואי בי

 .שדֹוח רעקיזָאדרעד * :;ןגָאז וצ ױזַא ,םִיַרצִמ דנַאל <

 העטשרע רעד :;םישדח ןּופ ּבײהנָא רעד ןייז ךייַא לָאז

 | רעד ּוצ דער* .ןייז ךייַא רע לָאז רָאי ןופ םישדח יד ןּופ

 גָאט ןטנעצ ןיא  :ןנָאז ּוצ יױזַא ,לארשי ןּופ הדע רעצנַאג

 וצ ןעמענ ךיז רעכעלטיא יז ןלָאז ,שדוח ןקיזָאדמעד ןופ

 | .טניזעגזיוה ַא רַאפ םַאל ּוצ ,זױהרעטָאפ ַא רַאפ- םַאל

 . ,םַאל ַא רַאפ קיצעװ ּוצ ויא טניועגזיוה סָאד ביוא ןוא *
 רוה ןייז וצ טנָאנ זיא סָאװ ןכש ןייז טימ ןעמענ רע לָאז
 ו טלָאו ןסע ןייז קילדעוו ןכעלטיא ;תושפנ לָאצ רעד טיול

 ַא רכָו א ,רעלעפ ַא ןָא םַאל ַא* .םַאל ןפיוא ןלייצ ריא

 ןגיצ ןופ רעדָא ןספעש ןופ ;ןיײז ךייַא סע לָאז ,טלַא רָאי

 פָא ןיא .ןייז ךיַא ייּב לָאז רע ןואי  .ןעמ)
 | יד .ןּוא ,שדוח ןקיוָאדמעד ןופ גָאט ןטנצרעפ ןויב גנוטיה

 םיא לָאו לארש ןופ הדע רעד ןופ גנּולמַאזניײַא עצנַאג

 טולב םעד ןופ ןעמענ ןלָאז ייז ןוא* .טנווָא ןועק ןטכעש

 םעד ףיוא ןוא ,ךעלדיטשייב עדייב ףיוא ןָאטפיורַא ןּוא

 ןסע םיא ךלעו 0 סָאװ רעוייה יד ףיוא ,לדיטשרעביוא

 רעקיזָאדרעד ןיא שיילפ סָאד ןסע ןלָאו 2 ןּואי . ןיא

 ץרעטיב ט טימ ןוא תוצמ טימ ;רעײפ ןפיוא ןטָארּבעג טכָאנ

 ןופ ןסע טינ טלָאו ריא* | ..ןסע סע יז ןלָאז רעכעטיירק

 ןיא טכָאקעוּפָא ,טכָאקעג רעדָא ,ןטָארּבעג ּבלַאה םיא

 .רעּביא טינ טלָאו ריא ןוא 10 ,דײװעגניא ענייז טימ .ןּוא ינק ענייז טימ ָּאק ןייז ;רעייפ ןפיוא ןטָארּבעג טרעיינ ,רעסַאװ

 רעייפ ןיא ריא טלָאװ ,ירפ רעד ןיא ויב םיא ןּופ ןביילברעביא טעו סָאװ ךוא ,ירפ רעד יא ןיב םיא ןופ ןָאל

 | ןוא ,סיפ ערעייא .ףיוא ךיש ערעײַא ,טרינעגנָא ןדנעל ערעײַא :ןסע םיא ריא טלָאז יוז אפ

 טָאג וצ סָאד דא + אחַסָּפ ךּברָק ַא

 .ןענערּברַאפ

 ןוא 2 .לײַאעג ןיא ןסע םיא טלָאז ריא ןוא ;טנַאה .רעײֵא ךיא ןקעטש רעיא

 | םִיַרצִמ דנַאל ןיא רָב רעדעווטעי ןגָאלש לעװ ןוא ,טכַאנ רעקיזָאדרעד ןיא םִיַרצִמ דנַאל ןכרּוד ןייגכרוד לעװ ךיא

 | סָאד ןוא * ;הוהי ןיב ךיא ;טפשמ ַא ןָאט ךיא לעװ םִיַרצִמ ןּופ רעטעג עלַא ףיוא ןוא ;המהּב ַא זיּב ןשטנעמ ַא ןּופ

 ןוא ,טולב טָאד ןעו לעו ךיא ןּוא ,ןטרָאד טײז ריא סָאװ .רעוייה יד ףיוא ןכייצ ַא רַאפ ןייז ךייַא טעװ טּולּב

 א גָאלש ךיא ןעװ ,ןעננערּבוצמוא ואלפ ןייק ריי ןשיווצ ןיי טינ טעװ סע ןּוא ,ךייֵא רעּביא ןפיהרעביא לעװ

 וצ גָאטרעײפ ַא ןרעייפ .םיא טלָאז ריא ןוא ,שינעכעדעג : רַאפ ןייז ריי לָאז גָאט רעקיזָאדרעד ןוא 14

 דלַאּב ;תוצמ ןסע .ריא טלָאז געט ןּביז י*

 | ןויב גו גָאט ; ןטשרע ןופ ץמח ט טסע ט סָאװ ו רעכעלטיא םורָאװ ,רעזייה ערעײא ןופ גיטרעיוװ  ָאטָּא ריא .טלָאװ גָ גָאט ? ןטשרע םייב

 .םִיַרצִמ דנַאל

 .ןרעייפ םיא ריא טלָאו ,ץעזעג קיּבײא ןַא יו ,תורוד-רוד ערעייַא ףיוא ;טָאג

 .27 קוספ עז *
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 יִעיֵבְׁשַה םֹויַבּ ׁשרקיאֶרְקִמ ןושארה םֹזִבּו :יִעְבָשַה וט  .לארׂשי ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,גָאט ןטעּביז
 םֶהָב .הָׂשָעייאַל הָכאַלְמילְּכ םָכָל הָיְהִו ׁשְדְקיאָרְקִמ |

 1 :םֶכָל השי ודבל אוה ׁשֶפָ-לֶכָל למי רֶׁשֲא ךא ו | =
 דתֶא יתאצוה הוה םִיַה םֶצָעְּב יִּכ .תוצמההתַא םֶּתְרַמְׁשּ .ח לב גנופורפיונוצ עקילייה ַא ןייז לָאז גָאט ןטעּביז ןיא ןּוא

 הזה םוּיַה-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו םירצמ ץֶרֶאָמ םֶכיִתֹאְבְִצ  סָאװ רָאנ ,ןרעװ ןָאטעג טינ יז ןיא לָאז טעּברַא ןייק ;ךייַא
 שדחל סי רֶׂשֶע העְָרַאְב ןשארב :םֶלֹוע תֶּמֶה םֶכיֵתְררְל חי | |

 שדחל םיִרְׂשְֶו רָהֶאָה םי דע תֶצַמ יִלְכאת בֶרְעְּב א --
 -לָפ| | יִכ םֶכיִּתְבְּב אֵצָמִי אֵל ראָׂש םיִמָי תַעְבַש :בֶרֲעָּב שי ןסט'הּפָא טלָאו ריא ןוא * .ךייַא יב ןרעוו טיירגענוצ געמ

 ךנּב לֵאָרְׂשִ .תדַעְמ אוהַה שפה הָתְרְכִּ תֶצָמְחַמ לבא ךיא ּבָאה גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא םֹורָאװ :;תוצמ יד |
 םָכִתמְׁשמ לֵב ולכאת אָלתַצְמְסִמילָּכ :ץרָאָה ראו ? ריא ןוא .םִיהֹצִמ דנַאל ןופ תונחמ ערעייא ןניוצענסיורא

 : | יפ -  .יצתִֹצַמ ּולָכאַת |
 וקו וכשמ טהלא רֶמאֹּו לאש ינקְזילָכְל השמ אְֵקִיַו 'מח יװ תורֹוד-רֹוד ערעײַא .ףיוא גָאט ןקיזָאדמעד ןטיה .טלָאז

 תנא םֶּתְחַמְלּו פה מה םֶיִתהפׁשִמִ ןאָצ םָכָל בכ ןטנצרעפ ןּופ ,שדוח ןטשרע ןיא ב .ץעועג קיבייא ןַא

 ,גנופורפיונוצ עקילײה ַא ץייז לָאז גָאט ןטשרע ןיא ןוא =

 ןיילַא סָאד ,ןשטנעמ ןכעלטיא ןּופ .ןרעװ ןסעגעג ףרַאד

 ואצת \ אל םֶמַאְו ףסב רֶׁשֲא א טההידמ ז תמה לו יא יי יב ,תוצמ ןסע ריא טלָאז טו א וו ָאט
 םירצְמ"תַא חמלה הוה רו :רקנרצ ותיכיחתפמ שיא מ עט מו 2 .טנוא ןיא שדֹוח ןיא גָאט ו

 :ףל כיבד אבל תוחשמה ןח אלו תפל וה :
 :םלועידע דינבְלו לקח הוה רֶבְּדַה-תֶא םֶּתְרַמְׁשּו די

 רֶׁשֲאַּכ םכל .הָוהְי תי רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ואבת"יִּכ הֶיהְ הכ  ייֵס ןוא ,רעדמערפ ַא ייס ,לארׂשי ןופ הדע רעד ןופ ןרעװ

 רְמאֹזיֵּכ הָיְָו : תאֹוַה הָדֹבֲעָה-תֶא םֶּתְרְִׁשּו רֶּבּד טינ ריא טלָאז ץמח ןייק * * .ךנַאל ךופ רענערָאבעגניײַא א
 -בָז םֶעְרַמֲאַו : םֶכָל תאֹוַה הָדֹבִעָה הָמ םֶכיֵנְּב םֶכיֵלֲא כ |

 םִיַרְצִמְּב טארשידינב ֵּתְב-לַע זיַסּפ רֶׁשֲא : הוהיל אוה הספ |
 :ווחפשיו םִעָה דקינ ליה וניִתְּבְדתֶאְו םִיַרָצמ-תֶא וּפְנְנְּב ,לארשי ןופ עטסטלע עלַא ןפורעג טָאה השמ ןוא 4

 - השמחתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ לארשי ינב רעה וכל חכ
 וכְּב-לְכ הָּכִה אוהיוהֶלילה יצחב יהיו ס :ׂשָע כ ןרהאו =

 רֹוָכְּב דע אכל ב בעיה הערפ רֶכְּבִמ יִרְצִמ ץֶרָאְּב = *" .חַסָפְרִּברְק םעד טכעש ןוא ,תוחפשמ ערעײַא טיול
 ןיא ןעקנוטניי ןוא זָארגיבֹוזַא לטעב ַא ןעמענ טלָאז ריא

 ןטינשרַאפ לָאז ה לעז ע ענעי ,ץמח טסע סָאװ רעבעלטוא

 .תוצמ ןסע ריא טלָאו רעטרעניֹוװ ערעײַא עלא ןיא :ןסע

 ףָאש ךייַא טמענ ןוא סױרַא טיצ :טגָאזעג יז וצ טָאה ךוא

 השוגד יפה 'זכ

 םעד ּוצ ןרירוצ טלָאו ריא ןוא ,ןקעּב ןיא סָאװ טולב םעד

 ןײגסױרַא טינ ג רענייק טלָאװ ריא ןוא ,ןקעּב ןיא סָאװ טולב םעד ןּופ ךעלדיטשייב עדייב יד וצ ןוא .לדיטשרעביוא

 ןעז רע טעװ ,םִיַרצִמ ןגָאלש וצ ןייגכרוד טעװ טָאג זַא ןואי 20 .ירפ רעד ןיא ויב דיוה 2 ןופ נָאננײַא םעד ןופ

 ,גנָאגְנייִא ןרעביא .ןפיהרעביא טעו טָאג ןוא ,ךעלדיטשייב עדייּב יד ףיוא ןוא .לדיטשרעביוא ןפיוא טולב סָאד

 עקיזָאדיד ןטיהּפָא טלָאז ריא ןוא + .ןגָאלש וצ זיוה רעיַא ןיא ןעמוקנירָא ךעננערּבמוא .םעד וָאל טינ טעו רע ןוא

 דנַאל םעד ןיא ןעמוק טעוו ריא זַא ,ןייו טעוו סע ךואי .קיבייא ףיוא רעדניק עווד רַאפ ןּוא ריד רַאפ ץעועג א - ראו

 זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא * .טסניד ןקיוָאדמעד ןטיהּפָ ריא טלָאז ,טנָאזעגּוצ טָאה רע יװ יױזַא ,ןּבעג ךייַא טעװ טָאָנ סָאװ

 סָאד ויא חָסֶּפ ךברק א א ריא טלאי ?טסניד רעקיזָאדרעד ךייַא יב ןיא סָאװ :ןוערפ ךיִא ןלעװ רעדניק ערי

 ןגָאלשעג טָאה רע ןעוו ,םִיַרצִמ ןיא לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןופ רעוייה יד רעּביא אטפיהעגרעּביא טָאה רע ליוו ,טָאג וצ

 < רעדעיק יד ןוא = .טקובענ דו ןוא טגיינעג ךיז קלָאפ סָאד טָאה .ןעװעג ליצמ רע טָאה רעוייה ערעודנוא ןּוא ,םִיַרצִמ

 | .ןָאטעג יז ּבָאה יוז ,ןענֹרהַא ןוא ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יו ױזַא ,ןָאטעג ּבָאה ןּוא ןעננַאנעג ןענַיז לארש .ןופ

 רוָכּב םעד ןופ ב םִיַרצִמ דנַאל ןיא רוָכּב רעדעווטעי ןגָאלשעג טָאג טָאה ױזַא ,טכַאנ אנ עּבלַאה ןיא ןעוועג ויא סע ןּוא =

 .חָסָּפ א



 = אפתמ | 6-02 =
 הלרפ קו :ה = ככ לכו רוַָה תב רֲֶא .יפָשַה ןיִּב;,ןָארט ו ףיוא ןציז טָאג | טָאה סָאװ ןהערַּפ ןּופ

 יטעז ןוא* ;הסיפת א סָאװ םענעגנַאפעג ןופ רוכב םעד = לע המָצְצ יִהְּתַו םיִרצִמזלָכְו יְָכעיל קו אה הלל
 9 טיט? 5 י- !+' ;המחב א ןופ רוָכַּב רעדעװ יי מל ארק ! .תֶמ םָעְְיא שא תב ץאייכ .םירצ מב
 גל םֶכְנאצְהפנ  םֶכָרַּבַרְּכ הֶוחְידתַא ּורְבִע ּוְכְלּו לֵאָרְִׂי יב ןוא העי ,טְכָאנ ג רעד ייב ןענַאטשעופיוא הערַּפ יא < = דפנ תאו רמע ךוממ ּואְצ ומוק רמאי הליל ןרחאל :
 תאדסנ םֶּתְכַרְבּו וכו חרד שא וחק רק
 .ש יִּכ ץירָאָהְִמ םָתּלַׁשְל רֶהַמְל םָפָה-לַע םִירצמ קחו
 טָאה) הע ןוא * 1 ..רעטיוט ַא ו :טינ לָאז ןטרָאד סָאװ זיוה דל מחו םרט רקצבהתֶא םעָה אשו :םיתמ ּנְלְּכ ּףרמִא

 :טנָאזעג טָאה ןוא ,טכַאנ רעד ייב.ןענרהא ןוא ןהשמ ןפורעג = הל לֶאֶהְׂשִייְִבּו +םֶמְבשלע ' םתלמשב :תדרצ םָתֲֹאְׁשִמ
 ריא ₪ יא ,הוהי טניד טיינ ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ל לאש םִרְצִמ יניִעְב םַעָה ןחדתַא ןח הוה תֶלָמׁשּו יא ,רָיא יא ,קלָאּפ ןַײמ ןשיוװצ ךופ סיור טייג ,ףיוא טייטש בה הז ילכו ףסְכיילְּב םירצממ ּולָאְש המ רכְדִכ ּוׁשָש

 ניר ערעייא יִא ,ףָאש ערעײַא יא טמענ =  .טגָאזעג טָאה < : : תוא טי טסמערג מע לא
 6 2 2 יג ןיא יט עג איו - 0 יל ןאָצְ םַתא הָלָע בֶר בֶרֶעיְִַ ףשמ דבל םיִרָבְַה ילת טשטנ ב א יג ןּוא , גאז טָאה רי . יװַא רעד, 0 "ע"ד יחד ר סי

 יש שש סט .ךיוא ר'מ = ₪ ואוצוה רׁשֲא קָּבַה-תֶא ופאיו { רָאמ דָבְּכ הקמ דָהְבּ |
 ,קלָאפ ם םעד ּוצ ; ןענַאטשעגוצ ןענייז םירצמ יד ןּוא * : אֵלְו םידוצממ וש דונזיכ ץמח אֵל יכ תוצמ תֶפ םיר מ

 ןּבָאה יז םורָאװ ,דנַאל ןופ רעכיג סָאװ ןקישוצסױרַא תפר יב בשומו +םֶהָל ּושעיאל הרציםנו חמתמתהל טי
 קְלָאפ סאה ןּוא 4 .,ןּברָאטשסױא ץלַא ןלעװ רימ :טנָאוענ = תואמ עפראו ָנָׁש םישלש םירצמב וכשי רשא לארשי
 | ;ןרָאװעג טרעייזעג זיא רע רעדייא גייט רעייו ןעמונעג טָאה " יה הנש תואמ עפראו הָנָׁש יש | ץקמ יו יח ל
 0 : מ 1 2 | .במ "ֶאוָה םירצמ ץראמ םָאיצִתְל היהיל אוה םירפש ליל ערעײז יא דנוּבעגנײַא עװעג עניו סרעטלימגייט ערעייו 6 0 / :םירצמ ץֶרָאמ החי תֹוָאָבִצ ָכ ואצי הוה םויה 1

 0 5 :םתרדל לֵאָרְׂשִי יב -לַכְלַ םיִרמש הוהיל הֶּזַה הלילה הי .ןעלסקַא ערעייז ףיוא רעכיט
 יח ױזַא ןָאטעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא = מ -ןּבילְּכ חָסֵּפַה תיִקְח תאז ןֹרָהֵאְו השמילֶא הוה רמאמ
 . םיחצמ יד ןופ ןעילטנַא ןָּאה ייז ןוא ,ןהשמ ןופ טרָאװ סָאד די הָּתְלַמּו ףֵסָּכ-תַנקִמ שיא דָבָעילכְו +וֶּב לכאי:אל רֶכנ
 .רעדיילק  ןוא ,ןכַאז .ענרעדליג ןוא ןכַאז ענרעבליו | ומ יָא תֶיָבְּב וב לכאייאל ריִכְשְו בות וב למאי א ותא

 אז ד - ןויוא יד:ןיא ןח קלֶאפ םעד ןבענעג טָאה טָאג םורָאװ יי אל םֶצָעְו חצה רֶשָּמַהְדִמ תיבהדמ איצותיאל לא |

 יסיוא אןּבָאה יז !ןוא :ןעילע יז ןּבָאה ייז ןוא ,םירצמ יד ןופ | א קי ותא 0% לֶאְרְש תב :ובדורְבְשִ
 0 6 0 0 .םירצמ טקידילעג : טי = : קאש יש 0

 ןויוצעגסיורַא ןבֿאה לארשי ןּופ רעדעק יד ןּוא אה | יה | |
 טשימעג ךס ַא  ךיוא ואיי / .רעדניק .ץּוחַא ,רענעמ ,רעייגסופ טנזוט טרעדנוה סקעו םּורַא ,תופוס זיק סְסֹמְצִר ןופ

 ןרָאװעג .זיא-סע ןוא ,םירצמ ץנָאג ןוא ,טכענק ענַיז עלא

 ָא ןעוועג טינ יא סע םוָרָאװ ,םיִרצמ .ןיא .יירשעג סיורג א

 - ןופ ןקַאּבעג ןּבָאה יז ןּוא 2 ..עדַאטס .עסיורג ַא  רעייז רעדניר ןוא ףָאש ןּוא ;ײז טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןיא קלָאּפ
 ןענייז:ייז ליוו .,ןרָאוועג טרעייזעג טינ זיא רע םורָאװ ,הצמ סנכוק ,םִיַרצִמ ןופ ןגָארטעגסױרַא ןּבָאה ײז סָאװ גייט םעד

 .טיירגעגוצ טינ ףיז יז ןּבָאה גנורעצ ּוליפָא ןוא ,ןטלַאהפיוא טנעקעג טיג ךיז ןּבָאה ןוא ,םִיַרצִמ ןופ ןרָאװעג ןּבירטעגסױרַא |
 ןוא רָאי טרעדנוה ריפ ןעװעג זיא ,םִיַרצִמ ןיא ןסעזעג ןענייז יז סָאװ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןציז סָאד ןוא 2

 ,גָאט ןקיוָאדמעד ןיא יונעג ,זיא ,רָאי קיסַײרד ןּוא רָאי טרעדנוה .ריפ ןּופ ףוס םּוצ ןעוועג זיא סע ןוא 4 .רָאי קיסיירד
 ןעיצוצסױרַא 'ײװ טָאג יב ןעוועג סָאד ויא טכַאנכַאװ ַא < .םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טָאג ןופ תונחמ עלַא ןענייז
 ערעייז ףיוא ל לארשיי ןופ רעדניק עלא י ייב טי וצ .טכַאנכַאװ ַא טכַאנ | ענעגייא עקיזָאדיד | ןיא םָיַרצִמ דאל .ןופ

 ידמערפ | ןייק - ;תֶסּפְררק םעד ןופ ןיד רעד ןיא .סָאד < :ןענהַא | ןּוא ןהשמ וצ" טגָאזעג טָאה טָאג ןוא 2
 - טסָאה דוא ,טלענ : רַאּפ טפיוקעג טכענק  ַא סנצימע לָאנ וו ךוא< | .ןסעי .טינ םיא  ןּופ - רָאט ' .רענערָאּבעג

 טינ :םיא ןופ :רָאט :רענעגנודעג א ןּוא רעטרעדנַאװעגנױײַא- ןַא* .ןסע 'םיא ןופ רע געמ לָאמסנעד ,טלמעג םיא

 טלָאז;ןייּב:ַא ןוא ;זיֹוה ןסיוא שיילפ םעד .ןופ ןגָארטסױרַא טינ טסלָאז ;ןרעװ ןסעגעג רע לָאז ויוה ןייא ןיא * .ןסע

 ןטלַאהפוא .ךיז טעװ .ריד יב זַא ןוא *  .ןכַאמ םיא לָאז לארשי ןּופ הדע עֶצנַאג יד *  .םיא ןיא ןכערבעצ טינ ריא



 14 ,גי-49 ,בי א ,תומש | - )|

 .םֶהָקִי או רָכְז-לָכ לימה הוהיל ספ הֶׂשָעְו .רָג 'וצ חַסָּפְרִּברִק ַא ןכַאמ ןלעװ טעװ רע ןוא ,רעדמערפ ַא

 הָרֹּת :וְּב לכאידאל לֶהָע-ֶכְ ץֶרָאָה חִרְזֶאְּכ הָיָה יתשעל 95  "רַאּפסנַאמ רעדעװטעי ןרעוו טלַמעג םיא ייּב לָאז ,טָאג

 נבל ושעיו + םֶכְכותְּב רח רנֵלְו הָרזֲאְל היה תהא 3 ןּוא ;ןכַאמ ּוצ םיא ןענענעג רע ןעק לָאמסנעד ןּוא ,ןיוש

 וע ןֵּכ ןְרֵהַא-תֶאְו הָשמתֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ לאש = רעּבָא ;דנַאל ןופ רענערָאּבעגניַא ןַא יוו יוז ןייז לָאז רע

 לארשו ןָבתֶא הוה איצוה הוה םויה םָצֵעְּביִלַו שם א י \

 ו ּםֶתאָבְצלַע םירצמ כ ץרעמ ןיא" = .ןסע טיג םיא ןופ רָאט רענעטינשַאבמוא ןייק
 צ םעד רַאפ ןוא ,םענערָאּבעגנײַא םעד רַאפ ןייז לָאז ץעזעג

 ר פ רובל ייד | ;רֶמאַּל הָשֹמלַא הוה רדיו 0  .ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ

 רֶמאַֹּו :אּוה יל הָמֵהּבַבּו םֶדָאְּב לֵארׂשִייֵנְבּב םָחְדלְּב 5 | ;ןָאטעג סָאד ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק עלַא ןּוא = = =
 םִיַרְצִּמִמ םָתאֵצִי רֶׁשֲא חזה םּיַה-תֶא רֹוכָז םָעֶה-לֶא הָׂשֹמ |

 אלו המ םֶכְתֶא הָוהְי איצוה דִי קֶזָהְּב יִּכ םיִדָבֲע תֵּבִמ = | ּבָאה יא  ,ןענֹרהַא ןּוא ןהעמ ןלױַּאּב < טָאה טָאנ יו ױזַא

 הָיָהְו  ביִבָאָה ׁשֶדְָ םיִאְצְי םַּתִא םֹיַה :ץֵמָח לַכָא ל .-ןָאטע גו

 יוחהְו יִרמָאָהְו יפחהו יִנְעַנְּכִה ץֶרָא-לֶא הוהי ָךאיִככ גָאט םענענייא ןקיזָאדמעד ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא א

 בֵלָה תֶכָו ץֶרֶא ךֶל תֶתֶל ךומֹבֲאַל עַּבְׁשִנ רֶׂשֲא יִסּבְיַהְו- דנַאל ןופ ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןגױצעגסױרַא טָאג טָאה

 | תעבש :הָּזַה ׁשֶדְחַּב תאֹּוַה הָדֹבֲעַה-תֶא ָּתְרַבָעְו שבדו ו .תונחמ ערעייו שול ,םִיַרצִמ

 הוצמ :הָוהיִל נח יִציִבׁשַה .םֹיַּו תֶצַמ לכאת םיִמָי ו | יי :

 הָאָרייאלְו ץֶמָח ד דל הֶאְרי-אֹלְו םימיה תעְבִׁש תֶא לֵכָאְי |

 מאל אהה םֹוּ ןנבל ָּתרַנִהְו ףֵלְבלְכְב רָאָׂש ּךֶל ח גאז וצ יא ,ןהשמ וצ .טדערעג טָאה טָא ןואי יי

 ל ו הָיָהְו :םִיָרְצִּמִמ יֵתאֵצְּב יל וה הָׂשָע הָז רובע ₪ סָאוו סכעלטיא ;רוָכּב רעדעווטעי רימ ּוצ קילײהי |

 הָוהְי תרות הָיְהִּת ןעַמְל ד ְךיניֵע ןיב רָב לדיזלע תֹאְל = ַא ןופ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןשיװצ טכַארט םעד טנפע

 תרמשו : םיִרְצִמִמ הָוהִי ףפצוה הָקְוֲח ךָיְּב .יִּכ ףךיָפָּב + .רימ ּוצ ןרעהעג לָאז ,המהּב א ןּופ רעדָא ןשטנעמ

 8 + :הָמיִמי םימימ הרעמל תאֹּזַה הָּקְהֶה-תֶא טקנעדעג | :קלָאפ םעד וצ טנָאעג 0

 ךל עֶּבׁשנ רָשָאַּכ ינענכה ץרָא-לֶא הוה ָּךאְבָייִּכ הו א לע עג טָאה השמ ןואי
 הוהיל םֶחָר-טִפ-לֶכ תרבעהו ודל הת דיתבאלו = .,םיִרצמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא טייז ריא סָאװ גָאט ןקיזָאדמעד

 :הוהיל םיִרָכְזַה דל היה רֶׁשֲא הָמָהְּב רָנָׁש | .רֶטָּפ-לְכְ י רעקרַאטש ַא טימ םורָאװ ;טּפַאשטכענק ןופ זיוה םעד ןּופ

 לו ותפרעו הָּדְפִת אלדו הֶטְב הדפת רמָח רֶׁשָּפ-לְכְו * לָאז םורד | ;ןענַאד ןּופ ןגױצעגסױרַא טָאג ךייַא טָאה טנַאה

 רַקְמ נב ָךלָאְׁשיִּ הָיָהְו 1 הֶּדִפִּת ְךינָבְּב םִדָא רֹוָכְּב "5 = ׁשְדֹוח ןיא ,סױרַא ריא טייג טנייה + .ץמח ןרעװ ןסעגעג טינ

 הוהְי איצה ד קוחְּב וילא תְרַמְאְו תאָז-הַמ .רמאל | ןופ דנַאל ןיא ןעגנערב ךיד טעװ טָאג ןַא ,זיא* ,ביבָא

 | | -,יִוַת םעד ןּוא ,ירומָא םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןוא ,ינֲעַנֹּכ םעד

 ,קיִנָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ַא ,ןּבעג ּוצ ריד ,ןרעטלע עניד ןרָאװשעג טָאה רע .סָאװ ,יטובי םעד ןּוא

 לָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא תוצמ ןסע וטסלָאז געט ןּביז' .שדֹוח ןקיזָאדמעד ןיא טסניד . ןקיזָאדמעד ןָאט ּוטסלָאז

 ןוא ,ץמח ריד ייב ןרעװ ןעזעג טינ לָאז סע ןּוא ,געט ןּביז יד .ןיא ןרעװ ןסענעג לָאז תוצמי ..טָאג ּוצ בוטיסוי ַא ןייז

 ױזַא ,גָאט םענעי ןיא ןוז ןייד ןלייצרעד טסלָאו ןוא* .לּובג ןצנַאג ןַײד ןיא ,גייטרעיוז ריד יב ןרעװ ןעזעג טינ לָאז סע

 רַאפ ןייז ריד לָאז סע ןוא* .םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא ןיימ ייב ןָאטעג רימ טָאה טָאג סָאװ םעד ןגעוו ןּפ זיא סָאד :ןגָאז ּוצ

 םורָאװ ;ליומ ןייד ןיא ןייז לָאז טָאג ןּופ הרֹוּת יד ידּכ ,ןניוא ענייד ןשיווצ גנּונָאמרעד ַא רַאפ ןוא ,טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ ַא

 ןייז יא ץעועג עקיוָאדסָאד ןטיהּפָא טסלָאז ןּוא *  .םִיַרצִמ ןופ ןגיוצעגסױרַא טָאג ךיד טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ

 0 -- .,רָאי וצ רָאי ןופ ,טייצ רעטלעטשענ

 ענייד ןּוא ריד ןרָאװשעג טָאה רע יװ ױזַא ,ינֲעַּכ םעד ןּופ דנַאל יא ןעגנערב ךיד טעװ טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןוא

 ךעלטיא ןוא ;טָאג ּוצ ,טכַארט םעד טנפע סָאװ סכעלטיא ןדײשּפָא ּוטסלָאו* ,ןבעג ריד סע טעװ רע ןּוא ,ןרעטלע

 ןופ גנילטשרע רעדעווטעי ןּוא * .טָאג וצ ןרעהעג לָאז ,םירָכז ביוא ,ןּבָאה טסעוו ּוד סָאװ המהב ַא ןּופ סנרָאּבעגטשרע

 יטעי ןוא .קינעג סָאד ןקַאהּפָא םיא ּוטסלָאז ,ןויילסיוא טינ טסעוו ּוד ביוא ןוא ,םַאל ַא טימ ןויילסיוא ּוטסלָאז לזייא ןַא

 . .ןויילסיוא ּוטסלָאז ןיז ענייד ןשיווצ ןשטנעמ ןּופ רוכב רעדעוו

 :םיא ּוצ ןגָאז וטסלָאז | ?סָאד ויא סָאװ :ןגָאז וצ יװַא ,ןיהַא רעטעפש ןגערפ ךיד טעוו ןוז ןייד זַא יו טעװ סע ןוא + 4
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 - ןּופ ןגױצעגסױרַא ט טָאג ודנוא טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ צ ֹונהְּלַׁשְל הֹעְרַפ הקהל יחיו +םיִדְבְע תיֵּבִמ םיִרְצִממ
 זיא סע ןּוא ** :.טפַאשטכענק ןופ ויוה םעד ןופ ,םִיַרצִמ -דַעְו םָדָא רֶכְּבִמ םיבצמ ץרפּב רובְבלָּכ הָוהְי גרקו
 ודנוא ןגעק טרַאּפשעגניַא ךיז טָאה הֹעְרַּפ וַא ,ןעװעג םחר רֶמַפ-לַּכ הותיל ַחֵבֹז יִנֲא ןפילע הַמָחְּב יוָכְּב
 .ןיא רוָכּב רעדעװטעי טעגרהענ טָאג טָאה ,ןוָאלקעװַא ט הָכְרִילַע תואל הָיָהְו 1 הָּדְפֶא יִנָב רֹוכְּבילָבְו םִיַרָכְִה
 ןּופ "רוכב ַא זיּב ןשטנעמ ַא ןופ רוכב ַא ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל !םִיְִָמִמ הָוהְי ונָאיִצוה ךי קז < יִבד עפ ִּב פט

 טנפע סָאװ סכעלטיא טָאג ּוצ ךיא טְכַאלש םּורד ;המהּב ַא | | ם
 ןּופ .רוָכְּב רעדעװטעי ןּוא ;םירָכז ביוא ,טכַארט םעד = א גע יא עא אה 2 רע

 עיד ךשיװצ דנַאּבנרעטש א רַאפ ןּוא ,טנַאה ןייד ףיוא ןכױצ } ַא רַאּפ כ ןייז לא סע וא 5 ,סיױא .ךיא זייל ןיז עניימ
 | .םִיַרצִמ ןופ ןגױצעגסױרַא טָאג ודנּוא טָאה טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םורָאװ ;ןניוא

 ןזָאלעגקעװַא טָאה הערַּפ א .ןעוועג זיא סע ןוא : 0 : זר דדו םיֿלַא םָחְניאָלְו םֶעֶה-תֶא לעֶרַּפ חַּלַׁשְּב והיו
 ןופ געװ םעד ףיוא טריפעג טינ טָאג יז טָאה ,קלָאפ טָאד | = םַעָה םחָעְּפ םיללָא רַמָא ו'יּכ אּוָה בורק יִּכ םיִמְשַלְּפ
 ;טנָאנ ןעװעג זיא רע םגה ,םיתשלפ יד ןופ דנַאל םעד חי םעָה-תֶאֹםיהֹלֶא בפיו :הֶמַיִרצמ ובשו הָמָחְלַמ םֶתאְרּ
 הטרח ךָאנ טעװ קלָאפ סָאד :טגָאזעג טָאה טָאג םורָאװ ץְרָאמ לֵב ּולָע םישמחו ףוסדמי רּבְרִּמַה רד
 -מּוא ךיז ןלעװ יז ןּוא .,המחלמ ןעזרעד ןלעוו ייז וא ןּבָאה | ש ִעָבְשַה יִּכ מע ףסז תֶמְצִע-תֶא השמ חקו ! םִיָרְצִמ
 קלָאפ/ סָאד טריפעג טָאה טָאג ןּוא 5 .םִיַרצִמ ןייק ןרעק | - םֶכְתֶא םיהלֶא רקפד דַקָּפ רמאל טֵאָרׂשִי ינפחתֶא יבשה

 רעדניק יד ןּוא .ףּוס-םי םייּב רּבדמ ןופ געװ ןפיוא ,םּורא נח תפְִמ טס : כא הָומ יֵתֹמְצַע-תֶא םילטהו
 דנַאל ןופ ןעגַאגענפױרַא עטנּפָאװַאּב פו לארשי ןופ ,, דומעב םמּו םֶהיֵנְּפַל ללהה הוה רֶּבְדִּמַה הָצקִּ מא

 .םרצמ | םצל ריִאָהָל שא דּמְַּב הללו דרה םֶתחְנל ןע
 ןופ רענייב יד ךיו טימ ןעמינעגטימ טָאה השמ ןּוא * | בכ 4 יה \ , |

 רעדניק יד ןרָאװשַאּב רע טָאה ןרעװשַאּב םורָאװ ;ןפס וי : מע םֶמו אה דפ שיפהאל :הל 0 בכ תֶכָלְל
 "רעד טָאג ךיז טעװ ןענָאמרעד :ןגָאז ּוצ יױװַא ,לארׂשי ןּופ דיי 8 רו 8 - = :םַעָה פל הל ׁשֵאָה
 רענַײּב עניימ ןעגנערּבפיוא ריא טלָאז ;ךייַא ןָא .ןענָאמ | /
 | .ךייַא שמ ןענַאד ופ ב * וכבשו יאר בלא לכ :רמאל השמילאק הָוהְ רכדו
 טורעג ג ןּבָאה וא ,תוכוס ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לז ןוא 0 לַעַּב נפל םיה ןיבו לֵּדְנִמ ןיִּב תליחה ה יִּפ ונפל 1 ונחיו

 ,סיורָאּפ יז ןעגנַאגעג זיא טָאג ןוא .רּבדמ קע םייב םֶתֶא ןיא כ לארשי ינבל הערפ רֵמֲאְו { םיהדלע נחת וחְכְנ ןפצ

 ןוא ,געוו ןפיוא ןריפ ּוצ ייז ,ןקלָאװ ןופ לײז ַא ןיא גָאט ייב ד ו דבלחתֶא יתקזחו :רָבְדִמַה םֶהיֵלְע רגס ץֶרָאָּב טה םיִכָבְנ =
 וצ ידּכ ;ןטכייל ּוצ יז ,רעייפ ןופ לײז ַא ןיא טכַאנ ףפב + רוצְדָי וטיח"לכבו הערַפְּ הָדְבַּכִאְו םֶהיֵרֲחַא ףדרוללרפ 0

 ןקלָאװ ןּופ לייז רעד = .טכַאנ יב ןּוא גָאט ייב ןייג ןענעק | ה יִּכ םִיַרְצִמ למל * דו :ןְכיושֲעַו הָוהְי ינאי םירצמ

 רעייפ  ןופ ליו רעד א ,גָאט יב ןָאטּפָא טינ ךיז טנעלפ = ֹוהְמאּו םֶָה-ָא ֹויְדְבִעַו הערפ בבל פה | םִעָה ר
 יי . .קלָאפ ןראפ ןופ ,טכַאנ ייב < | ו רפא 1ונדבעמ לאְרָשיתֶא ונחלשדיכ ונשע תאזה
 : יי = ו םָפְר תואמישש -חלינ :ָֹּמִע חָהָל ֹוָמע-תֶאְ בכ

 :ןָאז וצ יוז ; ,ןהשמ + רצ טדערעג טָאה טָאג ואז יי -ה 0/0
 דמּוא ךיז ןלָאז ייז ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער |

 .ןשיװצ ןּוא לֹודְנִמ ןשיווצ ,תוריחה-יפ רַאפ ןעּור ןוא ,ןרעק
 יז :לארשי ןופ רעדניק יד ףיוא ןגָאז טעװ הערַּפ ןּוא* .םִי םייּב ןעּור ריא טלָאז םיא ןגעקַא ;ןופצ -לַעַּב רַאפ ,םִי -

 טעװ רע ןּוא ,ץרַאה סהערַּפ ןכַאמ טסעפ לעוו ךיא ןּוא + | .ןסָאלשעגנײַא וז טָאה רּבדמ רעד ,דנַאל ןיא טלמוטעצ ןענייז
 ךיא ז זַא ,ןסיװ ןלעוו םי םירצמ יד ד ןוא ; ,ליח ןצנַאג וז ךרוד ןוא .ןהערפ ךרוד ןרעװ טכעלרעעג לעװ ךיא ןּוא ;ןגָאיכָאנ ייז =

 | .ןָאטעג יוזַא ןּבָאה יז ןוא-.הוהי ןיב
 ןופ ןוא ןהערפ ןופ ץרַאה סָאד .ןוא ,ןפָאלטנַא ןיא קלָאּפ ס סָאד וא ,םִיַרְצִמ ןופ ךלמ םעד .ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא* = -
 רימ סָאװ  ,ןָאטעג ָאד רימ  ןּבָאה סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה ילד וא ,קלָאפ םעד ןגעקַא ןרָאװעג טרעקרַאפ זיא טכענק עניי
 0  עניד ּוצ ודנוא ןופ לארשי ןוָאלעגקעװַא ןּבָאה
 סקעז ןעמשענטימ טָאה רע ןּואז - קלאפ ןייז ךיז טימ ןעמונעג טָאה וא ,ןגָאװטײר ןייו טנַאּפשעגניַא רע טָאהי =

 הפו שה 'חי,> |



 = ?דֶוהְי קוחוו ולּבילַע םשלשו םירצמ םָכָר ל רּודָּב ה ןופ ןגעווטייר עלַא ןוא ,ןגעווטייר ענעּבילקעג טרעדנוה

 ינו לארש יָנְב ירחא ףדרו םירצמ ְךֶלֶמ הערפ .בלדתַא טָאה טָאג .ןוא* -עלַא ייד רעביא עטצלע ןוא ,םִיַרצִמ

 וגישיו םֶהיֵרֲחַא םירצמ ופדריו +המר רָיִּב םיִאל לֵארׂשִי ינש
 | וליחו וישרפו הערפ בֶכָר טוסילְּ םֹיַהילַע | םינח םָתֹוא |

 | אשמ בירה חערפו :ןְפֶצ לעפ ינפל תֹריִחַה ָֹּפילַע > ;לארׂשי ןופ רעדניק יד טגָאיעגכָאנ טָאה רע ןיִא ,םִירצִמ

 = טהיִרֲחַא ץכנ | םִיַרְצִמ הּנִהְו םֶהיִנִעְתֶא לארשיינב ַא טימ ןעננַאגעגסױרַא ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק ייד ןוא

 -לע ל ןרמאיו :הוהידלא לארשיחינב ּוקָפְצִו דאמ וארייו אי ,טנָאיעגכָאנ ₪ ןּבָאה םירצמ יד ןּואי .טנַאה רעכיוה

 רכְדְמַּפ תמְל ונמְתְַל םִיְַצִמְּ גירבקְךיא יֵלְּבִמֲה הֶׁשֹמ = |
 = יָבַּדַה האלה : ;םירצממ ונאיִצוהל ונָל ָתיִׂשָע ,תאזהמ ב

 - חָרֶב ממ לֶדָח רמאל םִיִבְצְמְב ףילא ונרבד בֶׁשֲא

 ןּופ ךלמ םעד הערַּפ ןופ ץרַאה סָאד טכַאמָעג טסעפ

 = ,רעטייר ענייז ןּוא ,ןהערַּפ ןופ ןגעװטַײר יד ,דרעפ עלַא |

 טּורעג ןּבָאה יז יוו טגָאיעגנָא ייז ןּבָאה יז ןוא ,ליח ןייז ןוא

 :רָבְדַמּב ונתְממ םִיַרְצמ"תֶא דֶבֶע ל בוט יכםיִרצְמתֶא | - הערפיוןואי .ןֹופצ-לַעַּב רַאפ ,תּוריחַהיפ ייּב ,םי םייּב

 -תֶא וארו ובָציִתַה זאָריִּת-לַא םִעָה-לֶא השמ רֶמאַּו 2 לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה יװַא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה

 -תֶא םָתיֵאָר רֶׁשֲא יּכ םויה םֶכָל הֶׂשֲעַי-רֶׁשֲא הָוהְי תעושי = רעטניה ןעיצ םירצמ יד טשרע ,ןגיוא ערעייו ןביוהעגפיוא |

 קרה :םלועדדע רוע םֶתֹאְרְל ופסת אל םויה םִיַרְצִמ די

 8 שרה תכלס = 7 יי 'ד יא :טאהעג ארומ ריי ןבָאה יז א,
 הנביא ךפד ולא קעצַתחהמ הָשמ"לָא הָוהְי מא לש = סואועג ןבָאה יז ןוא < .טָאג וצ ןעירשעג ןּבָאה לארשי
 | -לע ךְדי-תֶא הָטָנּו יףטמדתַא םֶרָה הָתַאְ :ועשיו | לאש ₪ = ,םִיַרצִמ ןיא ָאטינ ןענייז םירבק ןייק לײװ יצ :ןהשמ ּוצ

 .גֹרָשֶביּב םיה ךיִהְּב לארשידינב ואבי והלב םִיַה ?רּבדמ רעד ןיא ןּברַאטש ּוצ ןעמּונעגסױרַא ודנּוא וטסָאה

 הָדְבִּכַאְו םהירחא ּואְבָיְו םִיַרְצִמ בלתֶא [ קּזַחְמ ינה ולאו :
 .םִיָרְצִמ יעְדְִו :ויִׁשָרָפְבּו ֹוָּמְכִרְּב לח" לכְבּו הֹעְרַּפְּב חי
 עשו :וישרפבו ומְכְרְּב הֹעְרַפְּב יִדְבַּכַהְּב הָוהְי יִנֲאייֵּכ שי

 | יידל לאְרשיהנסמ ינפל :ךלההםיהלֶאָהְדאלמ |  ןופ ּפָא ךיז וט, :ןזָאז וצ ױזַא ,םָיַרצִמ ןיא ריד ּוצ טדער
 | ןימ אביו :םהיִרְחִאמ רמציו םֶהיְֵּפִמ ןֶנֶעֶה דומע עסיו >  רַאפ רעטעּב םורָאװ ?'םִיַרצִמ ןעניד רימָאל ןּוא ,ודנוא

 ראו ךָשחהו ןנֶעַק יי .לֶאְרשי הנחמ ןיבו םִיַרְצִמ הנחמ | ןיא ןּברַאטש ןלָאז רימ רעדייא ,םִיַרצִמ ןעניד ּוצ ודנוא

 העמ טיג :הֶלילַיַלּכ הזילא הז ברק" ללא טלָאז ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג השמ טֶאה * .רבדמ רעד
 הע םיִדָק ורב םיל-תֶא | הוה דקלי יהל ודיײתֶא / ,

 אום טק הבְרחל תא שו הלל בכ  סָאװ טָאג ןופ העששי יד טעו ןּוא טי טש ;ןּבָאה ארֹומ טינ

 יד טנייה טעו ריא יװ םורָאװ ;ןָאט| טנייה ךייַא טעװ רע

 .ןעומָא טינ רעדיוו רעמ קיבייא ףיוא יז ריא טעװ , ,םירצמ

 - ,ליטש ןייטש טעװ ריא ןוא ,ךייַא רַאפ ןטלַאה המחלמ טעו טָאג +

 ןופ ןעיצּוצסױרַא ודנוא ,זדנוא ּוצ ןָאטעג ָאד וטסָאה סָאװ

 7 צג ןּבָאה רימ סָאװ טרָאװ סָאד טינ סָאד ךיא וםִיַרצִמ

 = ישאֹכ ןרינס גי

 ןוא 2 .ןעיצ לָאז יז ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער ?רימ ּוצ וטסיירש סָאװ :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג .ןוא א

 | ןלעװ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוא ,םיא טלַאּפש ןֹוא ,םי ןפיוא טנַאה ןייד סיוא קערטש ןוא ,ןקעטש ןייד ףיוא ביה ּוד

 ןיירַא ןלעװ יז ןוא ,םירצמ יד ןּופ ץרַאה סָאד טסעפ ךַאמ ךיא ,עז ,ךיא ןואיי  .שינעקירט ףיוא םי ןטימ ןיא ןײרַא

 .ענייז ךרוד ןוא ,ןגעװטײר ענייז ךרוד ,ליח ןצנַאג ןייז ךרוד ןוא ,ןהערַּפ ךרוד ןרעװ טכעלרעעג לעוו ךיא ןוא ;ײז ךָאנ

 יטייר ענייז ךרּוד ,ןהערַּפ ךרוד טכעלרעעג רעוו ךיא ןעוו ,הוהי ןיּב ךיא וַא ןסיװ ךלעװ םירצמ יד ןּואי 18 ,רעטזיר

 / = = ,רעטײר ענַײז ךריד ןּוא .,ןגעװ

 ןופ ןעגנַאנעג ויא ןוא גיוצעגקעװַא טָאה ,לארשי ןופ הנחמ .רעד רַאּפ ןעננַאנעג זיא סָאװ טָאג ןּופ ךאלמ רעד ןוא יי 9%

 דע זיא רע ןּוא ;ײז רעטניה טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ייז רַאפ ןּופ ןגיוצעגקעװַא טָאה לײנקלָאװ רעד ןּוא ;ײז .רעטניה

 יד ןוא ןקלָאװ רעד ןעװעג זיא ןטרָאד ןּוא ;לארשי ןופ הנחמ רעד ןשיווצ ןוא ,םִיַרצִמ ןופ הנחמ רעד ןשיווצ ןעמוק

 ןּואי* .טכַאנ עצנַאג יד רערעדנַא רעד ּוצ טנענעג טינ טָאה עניײא ןוא ;טכַאנ יד ןטכּולַאּב רע טָאה ָאד ןּוא ,שינרעטצניפ

 ,טכַאנ עצנַאג ַא טניוודחרזמ ןקרַאטש ַא טימ םי םעד ןּבירטעג טָאה טָאג ןוא | םי ןפיוא טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה השמ

 ןענייו לארׂשי ןופ רעדניק יד 1 וא .ןטלָאּפשעצ ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא ,שינעקירט ַא רַאפ םי םעד טכַאמעג ןוא



 \ 6 ,וט-9 ,די

 םִמיִמ המוח טל ומהו הָשְכַיּכ םיה תב :לֶאְרשינב
 .סופ לב םַהיִרָחֶא .ּואָּבָיַו םִיַרְצִמ ופדריו ;םָלאֹמְׂשְמּו
 רקבה תֶרֶמִׁשְַּכ יהיו :םיַה ותל ויִשָרָפְְֹכִר הֹעְרַּפ
 תא םֶהָ ןנעְו שא דמַפְּב םילצמ הנח"ל הוה ףקשו
 תֶדבְכִּפ והנה ויָתְבְּכְרַמ ןפא תא רסיו :םירצמ הָנַרְמ

 מקל סל הָוהְי יִּכ לֵאָרְׂשי ינּפִמ הָמּונָא םִיַרְצִמ רֶמאֵו <
 0 פ -י 87 םיִרצִמְּב
 םימה ובשיו לעד ךְדָי-תֶא הטנ הֶׁשֹמילֶא הָוהְי רֶמאּיו <

 ודָיד-תֶא השמ טו :וישרפדלעו ומְכְרְ"לע םִַרְִמיִלַע
 םיִסָנ םִיָרְצִמּו ֹונָתיֵאְל רקב תונפל םיה בש םיה"לע
 ובשיו :םיַד 'ךותְב םירצמ"תא הָוהְי רעו ותאְרקל
 הֹעְרַּפ ליח לכל םישדפההתַאְ בָכְרַהדתֶא וָסַכִי יפה
 יִנְבּו !דְחָא"דַע םֶהָּב ראשל םִיַּב םֶהיֵרֲחַא םיִאָּבִה
 םנימימ הְמֹההָל סימה יה וב הָשָכִיבּוכְלָהְלאְרְשי
 דימ לארשדתֶא אוהה םִִיַּב הָוהְי עשו :םלאמשמו
 ארי :םיה תפש"לע תמ םיִרְצְמתֶא לֵאָרְׂשִי ארי םירצמ
 וארייו םִיַרְצִמְּב הָוהְי הֵׂשָע -ֶׁשֲא הֶלֹרְּנַ דיהדתַא א לארשי
 ₪ - וב הָׁשֹמְבּו הָוהיִּב טומאה הָוהְי-תֶא םִעָה

 . ומ

 ורמאמ הל אה הָרָיִׁשַה"תֶא לארשיוע נב המרי זָא
 מאָל
 : וי הָמָר ובְכֹרְו
 = העושיל

 סס הֶאְג הֵאָניִב הָוהיִל הָריִשֶא <
 ילוהומ הָ תרמו יזע /
 יהלֶא < 00 נאו ילא הז

 הוהי הממ שיא הקמ = גמרא בָא
 רַחְבִמּו .םיב הר וליֵחְ קערפ תֶבְּכְרמ . מש

 -ומּכ תלוצמב ודְריּומְיִסַכְי תֶמֹהְּת :ףוסיםִיִבוִעְבִט טיל
 ףץק| - ַחּכַּב יִדְדאְנ הֶוהְי ָךְניִמְי ;ןְבֶא

 "השונר יב א ,וט  וימש ה"ב ץמיס דומע שארב תב א
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 .רעקניל רעייו ןופ ןוא |

 ענייז ןוא..ןגעווטייר .ענייז .,ןהערַּפ ןופ דרעפ ץלַא ןוא

8 000 

 יד ןוא ;שינעקירט .ףיוא םי ןטימ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 טייז רעטכער רעייו ןופ רעיומ ַא ןעוועג ײז ןענייז ןרעסַאװ

 ,טנָאיעגְכָאג ןֿבָאה םירצמ יד ןוא <

 - יא סע ןוא< .םי ןטימ ןיא ײז ךָאנ ןײרַא ןענייו ,רעטײר
 | טקיקענפָארָא טָאג טָאה ,ךָאװנורָאמירפ רעד ןיא ןעווענ
 ןּוא רעייפ ןופ:לייו ַא טימ םִיַרצִמ ןּופ הנחמ רעד ףיוא

 .םִיַרצִמ ןופ הנחמ יד טלמּוטרַאּפ טָאה רע ןוא ,ןקלָאװ <
 ,ןגעווטיה ערעייז ןּופ רעדער יד ןָאטעגּפָא טָאה רע ןּוא *
 םירצמ יד ןּוא ,טייקירעווש טימ ןרָאפ טכַאמעג ייז ןּוא
 הוהי םורָאװ ,לארׂשי ןופ ןֿפױלטנַא רימָאל :טגָאזעג ןּבָאה
 יי ר ..םִיַרצִמ טימ יז .רַאפ המחלמ טלַאה

 = | סיוא קערטש < :ןהשמ וצ טנָאועג טָאה טָאג ןוא *
 ןרעקמוא ךיז ןרעטַאװ יד" ןלָאז ןוא ,םי .ןפיוא טנַאה ןייד
 ערעייז ףיוא .ןּוא ,ןנעווטייר ערעייז ףיוא ,םירצִמ יד ףיוא
 ןפיוא טנַאה ןייו טקערטשעגסיוא .השמ טָאה** .רעטייר
 ןגרָאמירּפ ןועקַא טרעקעגמּוא ךיז טָאה םי רעד ןוא ,םי

 .ןפָאלעגנָא םיא ןענייו םירצמ יד ןּוא ,טײקרַאטש ןייז ּוצ !
 ןיא םיִרצִמ יד :טלסײרטעגנײרַא טָאה טָאג ןוא ;ןגעקטנַא
 ןוא ,טרעקענמוא ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא* .םי ןטימ
 ןצנַאג םעד -רעטייר יד ןּוא ,ןגעווטייר יד טקעדענּוצ ןּבָאה
 -עג טינ .;םי ןיא יז ךָאנ ןײרַא זיא סָאװ ,ןהערפ ןופ ליח
 רעדניק יד ןּוא* .רעקיצנײא ןַא לָאמּוצ ײז ןופ ןּבילּב
 ,שינעקירט ףיוא 'םי ןטימ ןיא ןעגנַאנעג ןענייז לארשי ןּופ
 -כער רעײז ןּופ . רעיומ ַא ןעוועג ײז ןענייו ןרעסַאװ יד ןוא
 .ןיא טָאה טָאג ןּואי =  .רעקניל רעײז .ןּופ ןּוא טייז רעט
 ,םִיַרצִמ ןּופ טנאה רעד ןופ .לארשי ןפלָאהעג גָאט םענעי
 .םי ןּופ גערב ןפיוא טיוט םיִרצִמ יד ןעזעג טָאה לארׂשי ןּוא

 ארֹומ טָאה; .קלָאפ .סָאד .ןּוא ,םירצמ .עקַא ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ טײקרַאטש עסיורג יד ןעזעג טָאה לארשי ןּוא יי
 : יי .ןהשמ טכענקי קןיי ןיא ןוא , טָאג \ ןיא טביולגענ ןּבָאה יז ןוא | טָאג רַאפ טַאהעג

 ;ןגָאז וצ וא ,טנָאזעג ןבָאה יד 1 ןוא ,טָאג וצ +גנַאועג עקיזָאדסָאד לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוא השמ  ןעגניז טוס לָאמסנעד דיך

 ,הוהי ּוצ ןעגניו לע ךיא
 ;טכייהרעד ךיוה זיא רע םורָאװ
 =  .רעטייר ןייז טימ דרעפ םעד

 .םי ןיא טרעדיילשעג רע טָאה =

 0/0 - הנד ןוא טײקרַאטש ן"מ* =

 :העושי ַא ןעוועג רימ זיא רע ןּוא
 2 ,טָאג ןיימ זיא סָאד
 .;ןעצישַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא

 - .ורעטָאפ ןיימ ןופ טָאו רעד =

 . ןַאמסגירק ַא ויא הוהי *
 ..ןעמָאנ ןייז זיא הוהי

 . ליח יי ןּוא ןגעװטײר סהערַּפ *
 ,םי ןיא ןפרָאװעג רע טֶאה
 - .ןעקנורטרעד ףוסדםי ןיא ןענַײז < י-ה : / עטצלע ענעּבילקעג ענייו ןוא

 ,ןקעדוצ ייו ןעּוט ןעמוָהּת יד * =
 .טרעדינעג ןשינעפיט יד ןיא ןייטש ַא יוו ןּבָאה ייו

 יי .,טָאג ,טנַאה עטכער ןַײדי
 2 < ,שייקרַאטש ןיא רעקיטכַארפ וה



 חלשב ,תֹומש

 ,טָאג ,טנַאה עטכער ןייד
 .טנייפ םעד ןכערּבעצ טּוט =

 טײקיטכַאמ סיורג ןייד טימ ןּואי
 ;רעייטשנגעק ענייד וטסרעטשעצ
 ,ןרָאצמירג ןייד סױרַא טסקיש
 .יורטש יוו ייז רע טרעצרַאפ
 רעכעלזָאנ ענייד ןופ ךיוה םעד ןּופ ןּוא *

 =  ;טנפיוהעג ןרעסַאװ יד ךיז ןּבָאה
 = גיוטס ַא יװ ױזַא !

 ;ןענַאטשעג ןעמָארטש יד ןענייז =
 טרעווילגעג ןּבָאה ןעמוָהּת יד |

 .םי ןּופ ןצרַאה ןיא
 :טגָאזעג טָאה טנייפ רעד *

 - ,ןּפַאכ לעװ ךיא ,ןגָאי לעװ ךיא |
 - ,םיור ןלייטסיוא לעװ ךיא |

 ;ייֵז טימ ןליפנָא ךיז טעוו לעז ןילמ
 ,דרעווש ןיימ ןעיצ לעװ ךיא =

 .טנַאה ןיימ יז טעװ ןטַארסיוא
 ,ןָאטעג זָאלּב ַא םעטָא ןייד טימ ּוטסָאה י*

 ;טקעדעגוצ ייז םי רעד טָאה
 יילב יװ ןעקנּוזעגנייַא ןענייז יז =

 .ןרעסַאװ עקיטכַאמ יד ןיא

 .,הוהי ,ּוד יו זיא רעו 5 |
 ?עקיטכַאמ יד ןשיווצ
 .,ּוד יװ זיא רעוו

 ,טײקילײה ןיא קיטכַארּפ = =
 ,ןעגנוביול ןיא קיטכרָאפ
 ?רעדנּוװ ןופ רעּוט

 ,טנַאה עטכער ןייד טקערטשעגסיוא טסָאה < =
 .ןעננולשעגנייַא ייז דרע יד טָאה

 דסח ןייד טימ טריפעג טסָאה יי
 = ;טויילעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאּפ סָאד |

 טייקרַאטש ןייד טימ טײלַאּב
 | .גנוניזו רעקילייה ןייד ּוצ =

 - ,טרעטיצעג ייז ןּבָאה ,טרעהעג ןּבָאה רעקלעפ י*
 .תֶׂשֶלּפ ןּופ רעניֹוװ יד ןעמּונַאּב טָאה טסגנַא ןַא

 ,םֹודֶָא ןּופ ןטשריפ יד לָאמסנעד ךיז ןּבָאה ןקָארשרעד י*
 ,ןעמּונַאּב רעדיוש ַא טָאה ייו ,בָאֹומ ןופ רעריפ יד

 ;ןַעַנּכ ןּופ רעניֹוװ עלַא ןענייז ןרָאװעג ןעגנַאגעצ |
 .ייז ףיוא ןלַאפעג זיא דחפ ַא ןוא המיא ןַא יי

 םערָא ןייד ןּופ טייקסיורג רעד ךרּוד
 ,ןרָאװעג ןייטש ַא יװ ליטש יז ןענייו
 ,טָאג ,רעּבירַא זיא קלָאפ ןייד תעב

 ז
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 23-7 ,וט

 סרַמַתָדְנִאְג בֶרֶבּו = בוא ץעְרת הוה

 ירבו  .ׁשּקַכֹומְלְכאַיַדְְרַהחַֹּשְּה  ְּךימָק
 = ניֹומְכּוְבְצִנ | - םימ ּומְרָעָנ יִּפַא

 מא | ?םייבְלְּב תַמֹהְה וִאְפִק םיִלְח
 ומֲאָלְמִּת לֶלֶׁש קָּלַחֲא = גִׂשַא ףֶּדַרָא בוא
 ָתפׁשָ :יִדיומְׁשיִרוּת יִּבְרַח קיִרָא יִשְפִנ
 םיַמְּב תֶרֶפֹועַּכ וללצ סי ומָּפּכ חורב
 ימ | הָוהְי םלאָפ הָכְמְכִיִמ |  ּםיִריחַא
 - "השֶע תֹּלַהְת אָרֹונ -  ׁשֶרָּקִּב רְּדְאְנ הָכְמָפ

 יחְ :ץרָא ומַעְלְבִת ְךֶיִמְי ָתיִמָנ :אָלָפ

 יי

 תלאנ זע ְְּמַחְב
 הֶונְלֶא ַּעְּב לח ד : הז +

 לה - עד םיִמִע מש
 יָפולֲא ּולֲהְבִנ זָא | ּותָׁשְלְּפ יֵבְׁשִי זַחָא
 ונמ] דַעְר ֹומְזֲהאְי בָאומ יִליֵא םֹודֶא

 .הָחָמיִא םֶהיֵלָע לֿפִּת :ןַָנְּכיִבְׁשִי לָפ
 יד ןְבָאְּ מדי דעורָו לֶדְנִּב דחפו
 ןדמע רעדע = הי מע רבע
 ןֶכְמ | = ףתלחנ רב ומְַטַתְו ומְגְבִּת  :ְתינָק
 כ יָנֹרֲא ׁשֶרָּקִמ הָוהְ ָתְלעֶּפ ְּךּתְבִׁשְל
 דג יִ = דע םָקְֹל למי ו הָוהְי :ףיד

 םהלֲע ָוהְי בשום ויִׁשָָפְבו ָּבְכַרְּב הֹעְרַּפ סוס אָב

 ֹוּדִׁשְרִק

 פ/ :םָיַה ּךתְּב הָׁשּכִב וכְלָה לֶארׂשִי ינְבּו םיה יָמ-תֶא |

 בכ

 נכ

 ףוסיםִימ לֵאָרְׂשִי-תֶא השמ עַסּו

 ןאצתו הָָיְב ףֶּתַה-תֶא ןְרָהַא תָֹחֲא הֶאיֵבְַּה םִיַרמ חת
 םירמ םֶהָל ןַעִּתַו :תֶֹלֹחְמִבּו םיִּפְתִּב היֶוֲחַא םיִׁשָנַה-לָכ
 ס + :םיכ הָמָר ֹוָבְכְרְו סיט הֶאָנ הֵאְניֵּב הוהיל וריש

 רּוָׁש"רַּבְרִמ-לֶא וָאְצִיו
 ואָבְו !םִיָמ ּואְצָמדאֹלְו רָּבְדִּמַּב םיִמָי-תֶׁשְלְׁש וכל

 חשוגד יג אכ השטד ק י השונד כ 'זמ השוד ג .גי  השוגדכ "אי

 -סיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד זיא רעּבירַא תעב
 | .טפיוקעג

 ןצנַאלפ ייז ןוא ןעגנערב יז טסעװ א |
 ,ּברַא ןייד ןּופ גרַאּב םעד ףיוא |

 טכַאמעג טסָאה ּוד סָאװ טרָא םעד
 - ,ןעניוװ ּוצ ,טָאג ,ריד רַאפ
 | | ,טָאג ,םוטקילייה םעד
 .טלעטשעגפיוא ןּבָאה טנעה ענייד סָאװ

 - ןויניק טעוו טָאג *
 .קידנעטש ןּוא קיבייא ףיוא

 ףיוא טרעקעגמוא טָאה טָאג ןוא ,םי ןיא ןײרַא ןענייו רעטייר ענייז ןּוא ןגעווטייר ענייז טימ דרעפ סהערַּפ םורָאװ **

 ,שינעקירט ףיוא םי ןטימ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז לארשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,םי ןּופ ןרעסַאװ יד יז |
 יסױרַא ןענייו רעּבײװ עלַא ןּוא ,טנַאה ריא ןיא קיופ יד ןעמּונעג טָאה ,רעטסעווש סנרהַא ,האיבנ יד םירמ ןּוא *

 : ,טָאג וצ טנניז |
 ;טכייהרעד ךיוה זיא רע םורָאװ

 .:ײז רַאּפ ןעגנוזעג טָאה םירמ ןּוא * .ץנעט טימ ןּוא ןקיופ טימ ריא ךָאנ ןעגנַאגעג
 רעטייר ןייז טימ דרעפ םעד
 .םי ןיא טרעדיילשעג רע טָאה

 ;רוש רבדמ םוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןעניז ײז ןוא ,ףוסיםי ןופ לארשי יד ןעיצ טכַאמעג טָאה השמ ןּוא =
 ןעמוקעג ןענייו יינ ןּוא = .רעסַאװ ןייק ןענופעג טינ ןּבָאה ןּוא ,רבדמ רעד ןיא געט יירד ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןוא



 .-הַהַ חלשב ,תומש | 00000000 8 ט-4 וט

 סָאד ןעקנירט טנעקענ טיג ןּבָאה ײז רעּצָא ;הָרָמ ץיק |: "לצ םק םיִרָמ יִּכ הֶרֶמִמ .מ תפְשִל ולב אְָו הת
 טָאה םּורד .רעטיב ןעוועג ויא סע לײװ ,הָרָמ ןופ רעסַאװ 5 75 מאל השמ"לע םָעֶה ול :הָרָמ המשא ןֵּכ

 ׂו | - כ דלֶא ףלשו ץע הָוהְי והרלנ הוהָי-לֶא קעצה והָּׁשִנ |
 -  צוהָּסִנםֶׁשְוטִּפׁשִמּוקִה ול םֶש םש מַה קְְמַּיוםִימַה
 .רימ ןלָאז סָאװ :ןגָאז וצ יא ,ןהשמ ןנעקַא טלמרומעג | יע רׁשיהדִלֶא ההְולוקל עַמְׁשִּת עג רמי
 םיא טָאה טָאג ןוא ,טָאנ וצ ןעירשעג רע טָאה יי !ןעקנירט הָלֲחַּמַה-לָּכ ויָּקְחײלְּכ ָּתְרַמָׁשְו ויפוצמל ּתְֲאָהְו הָשעְת
 ןוא ןפרָאװעגנײרַא םיא טָאה רע ןּוא ,םיוב ַא ןזיװעגנָא הָוהְי יִנֲא יִּכ ךיִלָע םישָא"אל םִיַרְצִמְב יִּתִמַׂש--רֶׁשֲא

 . טָאה ןטרָאד .סיז ןרָאװעג זיא רעסַאװ סָאד ןוא ,רעסַאװ 2 ֶנִ הְֶָׂע םיִּתְש םָש הָמליא ואָבְ ם ודאְפר
 רע טָאה ןטרָאד ןוא ,ןצעזעג ןּוא םיקוח טכַאמעג ײז רע הם | :םַָהע םשדונחה םיִרָמּת םיִעְבִׁשְ

 0/0 | ןרעהוצ בוא :טגָאועג טָאה רע ןוא - .טווורפענ ₪ א ןיסירַּבְרַמ-לֶא טארשידינב תַרעלּכ או םליאמ שי

 טסעװ ןּוא , טָאנ ןייד הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ וטסעו = ׁשֶדָהַל םֹו רֶׂשָע הֶׁשִמֲהַּב עס ןיבו םליִאְיִּב רֶׁשֲא
 .טסעו ןוא ,ןניוא ענייז ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט = * לאב רעכיל ;םִיָדְצִמ ץֶרָאֵמ םָתאֵצְל ינשה |

 לארשי יִנְּב םהלא ולמאיו :דָּבְרִּמַּב ןֶרהֶאילעו הָׁשמ-לַע
 | ריקי נֵּתְבִׂשְּב םירצמ ץֶרָאְּב הָוהָיזדְיְב ּונֲתּומ ןתִי-יִמ
 ףיוא ןָאטעגפױרַא ּבָאה ךיא סָאװ טּפַאשקנַארק ידלַא ךיא = כָא ןנפא םתאצוהרכ עבשל םָחָל ּונֵלְכָאְּב רֶׁשָּבַה
 ןיּב הוהי ךיא םוּרָאװ ;ריד ףיוא ןָאטּפױרַא טינ ,םִיַרצִמ | ם | ּובָעְרִּב הוה לֶהָמִה-לָּכ-תֶא תיִמָהְל הֶּזַה רֵּבְרִּמַה
 // .רעטיהרַאפ ןיד | 7 ₪ָמְשַהְדִמְז םֶחְל םֶכְל ריִמָמַמ יִנְנֶה הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֶמאֹּ
 - - לוח ּוָּנֲא ןעמל ֹוּמֹּב םֹי"רַבְּד ֹוטְקִלְו םִעָה אָצְַ
 ה -רֶׁשֲא תֶא ּוניִכַהְו יששה םִויּב הָיָהְ ;אלימָא יִתְרותְב
 רָמאַו :םי | םוִי ומְָלְי-רֶׁשֲא לע הָנְׁשִמ הָיָהְ ּואיָבְי

 טָאה קלָאּפ סָאד ןוא *  .אהָרָמ ןעמָאנ ריא ןפורעג ןעמ
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 לעװ | םיקוח ענייז עלַא ןטיה ןוא ,טָאּבעג ענייז וצ ןכרָאה

 ןטרָאד ןּוא | ;םליֵא ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא **

 -לטייט קיצעּביז ןּוא ,רעסַאװ ןלַאװק ףלעווצ ןעװעג ןענייז
-- 

 .-רעסַאװ םייב טורעג 1 ךטרָא ּבָאה ₪ וא :;רעמ"ב |  הוהְי יִּכ עַד ברט .טָאדׂשי יִנְּב-לָּכילָא ןרהאו השמ
 א א | | | | 000 רז דובָכתֶא םֶתיִאְר רקבו :םיִרָצִמ ץראמ םָכָתֶא איצוה |

 .עצנַאג יד ןּוא , .םֶליִא ןופ ןגיוצענקעווַא ןּבָאה לז ןּוא זמ ונלַת יכ הָמ ונחנו הוהי-לע םֶכיִתְִלִּת-תֶא וָעְמָׁשְּב הָודְי

 - ןיא ןעמּוקעננָא זיא לארשי ןּופ רעדניק ידי ןּופ הדע ח לכָאל רַשָּב ברַעְּ םָכל ה הוי תתב השמ רַמאיו ּוניֵלָע

 . -רׁשֲא םֶכיֵתְנִלְּת-תֶא הָוהְי עָמְׁשִּב עּבְׂשִל רהב םֶחָלו
 טנצפופ ןיא ,יניס ןשיווצ ןּוא םֶליִא ןשיװצ סָאװ ןיס רּבדמ

 ו ְ ְ : ְן -למ כ םֶכיֵתְולְת ּוניֵלָע אַל המ ונחנו וילע םנילמ םֶּתַא
 דנַאל ןופ ךינסױרַא רעײז ראג שדוח | ןטײװצ ןופ גָאט |

 יי .םירצמ | | | 2 'ז קטו 'ב ומ

 ;רבדמ ןיא ןענרהַא ןגעקא ןוא ןהשמ ןגעקַא טלמרומעג טָאה לארשי ןופ רעדעק יד ןופ הדע עצנַאנ יד ןּוא *

 ןיא טָאג ןּופ טנַאה רעד ךרוד ןּברָאטשעג רימ ןטלָאװ יִאוולה :טנָאזעג ײז ּוצ ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא *

 ודנוא טָאה ריא םורָאװ ;טַאז וצ טיורב ןסעגעג ןּבָאה רימ ןעװ ,שיילפ ןרעּביא ןסעועג ןענייז רימ ןעוו םִיַרצִמ דנַאל

 | | ..רעגנּוה ךרוד גנּולמַאזנייַא עצנַאג עקיזָאדיד ןטייט וצ ,רּבדמ ןקיזָאדמעד ןיא טכַארּבעגסױרַא

 - ןוא ןײגסױרַא טעװ קלָאפ סָאד ןּוא ,למיה ןופ טיורּב ןענעגער ךייַא ךַאמ ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה *

 .טינ רעדָא הרֹוּת ןיימ ןיא ןייג טעװ רע ביוא ןווורפ םיא לָאז ךיא ידּכ ,גָאט ןופ שינעפרעדַאּב יד גָאט ןכעלטיא ןּבײלק

 לָאמ ײװצ ןַײז סע טעװ ,ןעננע רּבמײהַא ןלעוו ײז סָאװ ןטסעמּפָא ןלעװ ייז זַא ,גָאט ןטסקעז ןפיוא ,ןייז טעװ סע ןוא *

 | | :ךעלגעטנָאט ףיוא ןביילק יז יװ ליפ ױזַא

 -סױרַא ךייֵא טָאה טָאג זַא ,ןסיוו ריא טעװ טנא ןיא :לארשי ןופ רעדניק עלַא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןרהַא ןוא השמ ןּוא*

 ערעײַא טרעהעגוצ טָאה רע םורָאװ ;טָאג ןופ טכַארּפ יד ןעז ריא טעװ ירפ רעד ןיא ןּואי ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעג |

 "עג טעװ סָאדנ :טנָאזעג טָאה השמ ןּוא * ?ודנוא ןנעקַא טלמרּומ ריא סָאװ ,רימ ןענייז סָאװ ןּוא .טָאג ןגעקַא ןעיירעלרמומ

 טרעהעג טָאה טָאנ םורָאװ ;טַאז וצ טיורב ירפ רעד ןיא ןּוא ,ןסע םּוצ שיילפ טנװָא ןיא ןּבעג ךייַא טעװ טָאג ןעװ ףעש
 | ,ןעיירעלמרומ ערעײַא ןעצייז זדנוא ןגעקַא טינ ?רימ ןענייז סָאװ ןוא ;םיא ןגעקַא טלמרומ ריא סָאװ ןעיירעלמרומ ערעײַא

 ,רעטיב א



 25-9 ,וט = חלעב , ,תומש ה | 16

 | לב תַָעילֶכלֶא ר רמָא א ןהַא-לָא | הָשמ רמאו :ק הי 5 | :ןענרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא * .טָאג ןנעקַא טרעיינ

 | יהיו ;םֶכיֵתְִלְּת תא עַמָׁש יִּכ הוי ינפל וברק לארשי " | :לאחשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע ףעצנַאג רעד וצ גָאז

 | הָאַרנ הו ָּכ הנה | יה | 6 / לו הז ליל סא לה ערעייַא טרעהענוצ טָאה רע םורָאװ ,טָאג רַאפ טנענעג
 יִנְב \ תולת"תא ִּתְעַמָׁש "מאל | השמזלא הָוהְי רפדו מ | הררה  ףעײרעלמרומ

 רֶׁשְב ולכאת ₪ םיברעה יב רגאל םהלֶא ב לארשי רעד וצ טדערעג טָאה ןרהַא יוז ,ןעװעג זיא סע ןּוא י* |

 ;םבֶכיֵהְלֶא הוהְי יִנֲא יִּכ םֵּתְעַדיִו םֶחְליּועְבׂשִּת רֵקְּכִב ךיז יז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג

 חננ" = הָתְוה רֶקּבַבּו הָנֲחמַהתֶא סבתו לּשַה לעת בֵרֶעָב יִהַּו א  טָאה טָאג ןופ טכָארּפ יד טשרע ,רּבדמ םּוצ טקוקעגמוא |

 זדנהו למה תַבְכִׁש לעתו + הנחמל ביִבָס לַפַה תַבְכׁש די ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא** .ןקלָאװ ןיא ןזיװַאּב ךיז

 :ץֶרָאה-לַע רֶפְּכַּכ קד סָּפֶסְחֶמ קֵּד רָּבְדִּמַה ינפדלַע -עלמרּומ יד טרעהעג ּבָאה ךיא 12 ) :ןגָאז וצ יוזָא ,ןהשמ

 אל יִּכ אוה מ יִחָאילָא ׁשיִא ובמאה לארשיחינב ּוארמ וש
 ןַתָנ רֶׁשֲא םֶחְלַה אּוה םָהְלַא ה הָׁשֹמ רָמאַַו אוהדהמ ּועְדִי |
 וטקל הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא רֶּבּדַה ה !הָלְכָאְל םכל היה וט

 םֶכיֵתְשְפִנ רַּפְסִמ תֶללְנל רַמָע וולְכֶא יפל שיא ממ |

 וטקליו לארשי יב ןכרושעב :וחקת ולחאּב רשָאל שיא יי |  יֹטָאגרעייַא הוהי
 | הדברה ;יִדָעָה אלו רֶמְב ומי !טיִצְמִּמַהְו הָּבְרַּמַה ח עמוקענפורל ןענייז ,טנוָא ןיא ןעװעג זיא סע ןוא* = =

 רַמאּו :וטקל ולְכָאזיפל שיא ריִסְחֶה אָל טיִעְמַּמַהְו שי ןיא ןוא ;רעגַאל םעד טקעדַאּב ןּבָאה ןּוא ןעלגױפלטכַאװ

 עְמָׁשאלְו ;רֶקְּבירע וָמִמ רֶתֹוײלֲא שיא םֶהֹלֲא השמ 2 רענַאל םּורַא דנור יוט טכיש א ןעוועג ויא ירפ רעד

 טלה םֶרַָו רָקבידע קל יהמ םיַׁשָנֲא רק המלא =  ןפיוא טשרע ,ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה יוט טכיש יד זַא ןוא <
 2: ₪ יג יו אכ | הי |

 הלה ד לאיש ואביו א דס רמה רגש הָנשמ ,םחפ ןְבָאה לארשי ןופ רעדניק יד יװ ןוא * .דרע רעד ףיוא

 הדהְי רד רׁשֲא אוה םקלא רֶמאּו :השמל ורינמ 2 = :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ײז ןּבָאה יוזא ,ןעזעג סָאד

 :ןגָאו וצ יױזַא יז ּוצ דער .לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ןעייר

 טעװ ירפ רעד ןיא ןּוא ,שיילפ ןסע ריא טעוו טנווָא ןגעק

 ןיב ךיא זַא ,ןסיוו טעוו ריא ךוא ,טיורב טימ ןטעז ךיז ריא

 וֿפַא ופאתירָשֶא תא .רֶחֶמ הוחיל ׁשֶדְקיִתַּבַׁש ןתְבש טָאה .זיא סָאד סָאװ טסּוװעג טינ ןּבָאה יז לײװ ,?אאּוה ןמ

 זבל וחיגה קיל 2 תֶאְ ּולשב ולשבת"רשא תַאְו טָאה טָאנ סָאװ ,שיורב סָאד ויא סָאד -:טגָאזעג ייז וצ השמ

 הָוצ רֶׁשֲאַּכ רקפהדדע ותא ּוחינמ :רקּפה"דע תרמשמל ר דכ | 0 - .ןסע םוצ ןבענענ ךייַא

 זרֶׁשֹמ רֶמאֹּיַ וב הָתָיהיאל נר ׁשיִאְּבִה אלו תשמ הכ טבילק :ןליופאב טָאה טָאג סָאװ ,ךַאז יד זיא סאד ה

 הנתאב חתפ "כ = קימ ץמק ?קדלשה 'גו | אית רחא שה "בי ,ּפָאק ַא ףיוא רֶמֹוע ןַא ;ןסע ןייו טיול רעכעלטיא ןופרעד

 .ןעמענ ריא טלָאז טלעצעג ןייז ןיא סָאװ יד רַאפ רעכעלטיא ,תושפנ ערעייָא ןופ לָאצ רעד טיול

 יז ןַא ןוא < .קיצניװ רעװ ןּוא ליפ רעוו ןּבילקעג ןּבָאה ייז ןוא ,ןָאטעג יֹוזָא ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןּוא יי

 ןבילקעג טָאה סָאװ םעד ןּוא ,קירעּביא טָאהעג טינ ליפ ןּבילקעג טָאה סָאװ רעד טָאה ,רָמֹוע ןָא טימ ןטסָאמעג ןּבָאה

 .ןּבילקעגפיוא ייז ןּבָאה ןסע ןייז קילדעוו רעכעלטיא ;טלעפעג טינ טָאה קיצניװ

 טינ ןּבָאה יז רעּבָא *י .ירפ רעד ןיא ויּב ןזָאלרֶעִּביא טינ ןופרעד לָאז רענייק :טגָאועג יז ּוצ טָאה השמ ןּוא יי |

 טָאה ןּוא ,קידמירעװ ןרָאװעג זיא סע ןּוא ,ירפ רעד ןיא זיּב ןופרעד טזָאלעגרעּביא ןּבָאה טייל ןּוא ,ןהשמ ּוצ טרעהענּוצ

 "דעוו רעכעלטיא ,ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ ןבילקענ סע ןּבָאה יז ןּוא * .ייֵז ףיוא טנרעצעג טָאה השמ ןוא | :ןעקנוטשענ

 ייז ןּבָאה ,גָאט ןטסקעז ןפיוא ןעוועג ויא סע ןוא =  .ןעגנַאגעצ סע ויא יו ,ןרָאװעג סייה זיא ןוז יד יװ ןוא ;ןסע ןייז קיל

 ןוא ,ןעמּוקעג ןענייז הדע רעד ןופ ןטשריפ עלַא ןּוא ;ןכעלטיא רַאפ סרֶמֹוע ײװצ ,טיורב ליפ ױזַא לָאמ ײװצ ןבילקענ

 יי .ןהשמ טלייצרעד ןּבָאה

 ןגרָאמ זיא תבש רעלילייה ַא ,גנואור ַא :טדערעג טָאה טָאג סָאװ ויא סָאד :טנָאזעג לז ּוצ רע טָאה"

 ,רעביא טביילב סָאװ ץלַא ןוא ,טכָאק ןכָאק טליוו ריא טָאװ ןוא ,טקַאּב ןקַאּב טליו ריא סָאװ ;טָאג ּוצ

 יװ יװַא ,ירפ רעד ןיא ויּב טגײלעגקעװַא סע יז .ןְּבָאה* | .ירפ רעד ןיא ויּב ןטלַאה | ּוצ .קעװַא ךייא טעיל

 :טנָאזעג טָאה השמ ןּוא ** .ןעװעג טינ ןירעד ןענייז םירעוו ןייק ןוא ,ןעקנוטשעג טינ טָאה סע ןוא ,ןליופָאּב טָאה השמ

 ?סָאד ויא סָאװ א



 והֲאְצִמִת אל ולח ז דיל םווה תֶַּׁשייֵּכ םוה א /
 וכ אל תש יעיפשה םייבו ותמקלת םיִמָי תש + {הֶדָׂשַּב

0% = 

 מ אלו טללל םַעָקְדִמ וצי יעיבָשה טיב יהו והיה
 חכ םבהְנאַמ הָנָא-רַע הֶׁשֹמילֶא הָוהְי רָמאְו ס :ואָצָמ
 יב להָּבַׁשַה םֶכָל ןֵתָנ הָוהְייִּכ ּואְר :יִתרותו יָתֹוְצִמ רמשל
 שיא  ובְׁש םִיָמֹוי םֶחְל יששה םָב םֶכָל ןתנ אוה ןפילפ
 : םַעָה ותָבְשו :יִעיִבְשַה םייַּב ימלממ שיא אצַײלַא ותחת
 אל או מ יִמָשתֶא לארשי"תיב ארק + ;ִעָבָשַה םיָ
 בל הֶז הָׁשֹמ רֶמאֹּיַו :שָבְרְב תֶחיֵּפַצְּכ ֹוָמְעַמְו ןֶבְל דג עֶרַוְּכ
 = זתרַמְׁשִמִל ּוצְמִמ רֶָמֹעָה אלמ החי הוצ רֶׁשֲא רֶבָּדִה
 םֶכְתֶא ּתלַכֲאָה רֶׁשֲא םֶהְלַה-תֶאוְָרִי ומ םכיתרדל
 ל "לֶא המ רֶמאֹי :םִיָרְצִמץְרָאמ | םֶכְתֶא יִיִצוהְּ רָּבְרִּמַּב
 חגהו ןמ יומָעָהיאְלְמ הָּמָשְִתְו תסא תֶנְֲנִצ חק ןֹרָהַא
 דל הוהי הָוצ רֶׁשֲאַּכ :םֶכיֵתְרֹדְל תרמשמל הוה ינפל ותא
 הל * לאש ינבו:תרמשמלתרעינפל ןֶרַהֶאוההינמ השמדלֶא
 - תֶבָׁשּונ ץרָאילָא םָאֹב-דע הגש םיעפרא ןמַהיתֶא ולְכא
 ל רֶמֹעָהְו כ צב הָצְקלֶא םָאֹבדַע יולְכָא ֶמַה-תֶא

 | א -פ - ראה הָּפיֵאָה תיִרְׂשִצ |

 'בש לע םהיֵעְַמְל ןיסְדרְּבְדִממ לארשהנמ תַרֲע-לְּכ ּעְמִיו |
 '3 םִר !םֶעָה תֶּתְׁשִל םִיִמ ןיִאְו םיִדיִפְרַּב ּנֲחיו הָוהְי יִּפ
 -םֶהָל רֶמאֵּי התשת םימ :ונלחונת ומאה השמדמע םַעָה
 8 שש אמָציו : ;הוהִי-תֶא ןוּתמ יִדָּמִע ובירת המ השמ

 = ּטָתילַעָה הֶו הֶּמָל רְמאֹיַו השמ"לע םָעָה ןליו םימל םָעָה
 דק + :אָמָצּב ינקִמ"תֶאָ ִנְּב-תֶאְויִתֹא תִיִמָהְל םירצממ
 = שעמ דוע הוה 'סעל השפא המ רמאל הָודי-לֶא השמ

 חָק ראוַהתֶא וכ תיִכה רֶׁשֲא ךֶממו לאְרש ינקזמ א

 וז יב | יי חלשב ,תֹומש

 | טעװי טניה ,טָאג וצ תבש ולא טנ"ה םורָאװ ; :טניוה סע טסע |
 טלָאז געט סקעו" | | .דלעפ ןפיוא ןעצפעג טיִנ סע 'ריא

 | יסנעד יתפש יא גָאט ןטעביז ןפיוא רֶעְּבַא .ןפיילק סע ריא -
 1 :טינ סע טעװ לָאמ

 -ןופ ךעניו ,גָאט ןטעביז ןוא ןעװעג זיא סע ןּוא 2

 ג טינ ךמאה ₪ רַעּבָא ,ןביילק ןעגנַאגעגסױרָא קלָאפ

 טעװ ןענַאװ יב :ןהשמ וצ טנָאזעג .טָאג טָאה ** - ,ןענופ

 ?ףעגנונרעל :עניימ ןוא טָאּבעג עניימ ןטיה ןלעוו טינ ריא

 .ךייַא רע טיג ,תבש םעד ןּבעגעג ךייא טָאה טָאג זַא ,טעו

 טציז - געש ַײװצ ףיוא .טיוחּב גָאְט ןטסקעז ןיא רַאפרעד

 3 ןופ ךיײגסױהַא ו טיג לע רענייק בך יב רעבעלטיא

 0 .גָאט ןטעּביז ןיא טרָא

 גָאט ןטעביז ןיא טורענ | טָאה ו קלָאפ סָאד ןּוא -

 ןעמָאנ םעד;ןפּורעג טָאה לארׂשי ןופ ויוה סָאד ןוא י*

 ,ןעמָאזרעדנַאירָאק' ₪ יװַא ןעװעג זיא סע ןוא :ןמ ןופרעד

 לצעלפ א ₪ יווַא ךעוועג זיא ןופרעד םעט רעד ןוא ;סײװ

 .קינָאה ףיוא |

 טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :טנָאזעג טָאה השמ ךוא יי

 יָא רָאפ ₪ לָאז ןופרעד לּופירְמֹוע ןָא :ןליופַאּב טָאה
 סָאד ןע+ ןלָאז יז יִדּכ .תוחודירוד ערעײַא ףיוא גנוטיה |

 .,רפדמ רעד ןיא ןסע ןבעגעג ךייֵא ּבָאה ךיא סָאװ טיורּב 0
 .םִיַרצִמ דנַאל ןוֿפ ןויוצעוסיורַא ךייא בָאֹה ךִיא ןעוו החק םֶעָה ינפל לֹבֲע השמדלָא הֶוהְי רֶמאֹו  יִנְלָקְס

 - ,גורק ַא םענ :ןענרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא :

 ..תורודדרוד ערעײַא ףיוא גנוטיה ַא רַאפ ,טָאג רַאפ קעװָא סע לעטש ןוא ,ןֵמ לּופ-רֶמֹוע ןַא ןײרַא ןיהַא ּוט ןּוא

 .גנוטיה ַא רַאפ ,ץעזעג ןרַאפ טלעטשענקעװַא ןרהַא סע טָאה יוזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יו ױזַא *

 יז ;ךנַאל ןטניֹוװַאּב ּוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ויב ,רָאי קיצרעפ ןִמ םעד ,ןסעגעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא יי
 .הָפיֵא לטנעצ ַא ויא סָאד רֶמֹוע ןַא ןּוא *י ..ןַעַנּכ דנַאל ןופ וערב םוצ ןעמוקעג ןענייז יז זיּב ןֵמ םעד ןסעגעג ןּבָאה

 ליומ; םעד טול ,ןעגנואיצ ערעייז ףיוא ןיס רבדמ ןופ ןגיוצעג טָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ הדע עצנַאג יד ןואי | זי |
 | ןואי | .:ןעקשרט ָםּוצ קלָאפ ןרַאּפ רעסַאװ ןייק ןעװעג טינ ויא סע ןּוא < ;םידיפר ןיא טּורעג ןבָאה יוז ןוא , טָאג ןופ <

 + ּוצ השמ טָאה .ןעקנירט ןלָאז רימ ,רעסַאװ זדנּוא טיג  :טגָאזעג ןּבָאה יז ןוא ,ןהשמ טימ טגירקעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד
 .?טָאג ריא טװורּפ סָאװ ?רימ טימ ךיז ריא טגירק סָאװ ; ;טנָאועג ₪

 "עג טָאה ה ןוא ,ןהשמ ןגעקַא טלמרומעג ט טָאה קלָאפ סָאד ןוא ,רעסַאװ ךָאנ טשרָאדעג ןטרָאד טָאה קלָאפ סָאד ןוא* =
 וטשרַאד ךרוד יפ עניימ ןוא רעדניק עניימ ןוא ךימ ןטייט ּוצ ,םִיַרְצִמ ןופ טכַארּבעגפױא ודנוא וטסָאה רָאג סָאװ ךָאנ :טגָאז

 ןלעװ י 4 ןואל לסיב ַא ג קלֶאפ ןקיָאדמעד ּוצ  ןָאט ךיא ל לָאז סָאװ ין וצ ױזַא - ,טָאג וצ ןעירשעג .השמ טָאה*

 - .ןענייטשרַאפ ףימ

 | ןייד ןוא ;לארשי ןופ עטסטלע יד ןּופ ריד. טימ םענ ןוא ,קלָאפ ןרַאפ סיורָאּפ ייג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה *



118 

 םענ ,ךייט םעד ןגָאלשעג םיא טימ טסָאה וד סָאװ ,ןקעטש |

 ז ]| .ןטרָאד לעװ ךיא ,עו* .ןייג טסלָאז וא ,טנַאה ןייד ןיא

 ןנָאלש טסלָאז ןוא ;בֵרֹוח ןיא ולעפ ןפיוא ריד רַאּפ ןייטש

 ןוא ,רעסַאװ םיא ןּופ ןיינסיורַא טעװ סע ןוא ,זלעפ םעד

 ןָאטעג ױזַא טָאה השמ ןּוא .ןעקנירט טעװ קלָאפ סָאד

 .לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ

 טרָא םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע ןואי |

 רעדניק יד ןּופ ךיז ןגירק םעד ןגעװ ןופ ,בהָבירמ ןּוא אהְסַמ

 וז וצ ױזַא ,טָאנ ןוורפ רעײז ןגעוו ןּופ ןּוא ,לארשי ןּופ

 - !טינ רעדָא זדנּוא ןשיווצ ןַארַאפ טָאג זיא

 ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןוא ,ןעמּוקענ זיא קֶלֶמַע ןּוא *
 :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג השמ טָאה * .םידיפר ןיא לארשי טימ

 המחלמ טלַאה ,סױרַא יג ןוא ,רענעמ סיוא ודנוא .ביילק

 ץיפש ןפיוא ןלעטש ךיז ךיא לעװ ןגרָאמ .קֵלָּמַע טימ

 .טנַאה ןיימ ןיא טָאג ןופ ןקעטש םעד טימ ,גרַאּב

 עגנָא םיא טָאה השמ יו ױזַא ןָאטעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה < |

 ןּוא ,ןרהַא ,השמ ןּוא .קֵלָמַע טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ--טגָאז

 סע ןּוא * .גרַאּב ץיפש ןפיוא ןעגנַאגענפױרַא ןענייז רּוח

 טָאה ױזַא ,טנַאה ןייז ןביוהעגפיוא טָאה השמ יװ ,ןעװעג זיא

 ןייז טזָאלעגּפָארַא טָאה רע יװ ןוא ,לארשי ןעוועג רבֹוג

 .קֵלָּמַע ןעװעג רבֹוג טָאה ױזַא ,טנַאה

 .ורתי ,תומש

 בֵרֹחְּב לוצהילע ! םֵׁש ףיִנָפִל למע יה :תְכְלַהְו ד יב

 השמ ןֵּכ ׂשעיו םֶעָה הָתָׁשְו םִיַמ וטטמ וָאְצִיְו רוצב ָתיֵּכְִ
 הרָביִרְּו הָפַמ םֹוקָּמה םש ארק :לֶאְרְשִי נז יניעל
 = שה רמאל הוהי-תֶא םָתֹּפִנ לעו לארי נב בירְלַע
 פ |  !ןָא-סַא ּוָבְרְקְּב הוהְי

 אי

 בי

 ירי

 וט

 מה

 השמ רֶמאֹל !םריִפְרִּב לֶאְרשידמע םֶחָלַו קל אָ

 רֶחְמ קלמִעּב םַתְּלִה אצְ םיִשָנֲא ונָל-רַחְּב עׁשֹוהי-לָא

 שַעיַו :יִריְּב םיהלָאה הָּטַמּו הָעְבִּנַה ׁשאָר-לַע :' בֶצִנ יִכָֹא

 הָשמו קלְמִַּב םהְלַהְל הֶׁשֹמ .ולדרמַא רֶׁשֲאַּכ עָשוהי

 . השמ םיִרָי רֶׁשֲאַּכ הָיָהְו :הָעְבגַה ׁשאָר ולָע רוחו ןְרָהַא

 ידיו :קלמַע רבו ודָי חיי רשאכו לארשי רֶבְנְו וי

 ןרהֶא היִָע בש ויתחת ימיו ןבָאוהקיו םיִדָבְּכ הֶשמ

 הָעמָא ויָָי יקָו דֶחֶא המ לֶהֶא המ וי ָּכְמָּת רוזה

  מַע-תֶאְו קלטית עשוהי ׁשֶלֲחַי :שָמְשַה אְב"דַע

 | פה | ;בֶרָחיְִל
 | נא םישו רַב ֹורְּכִו תאז בתָּכ הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רמאיו

 :םיָמָּׁשַה תַחֵּתִמ קלְמע רַכ-תֶא ההָחְמֶא הָחָמייִכ ָשוהי

 -לַעֹי דָייֵּכ רמו :יְִנוהְוהְי מש ארקינ חבמ השמ ןֵבייו

 פ = :רִל רלמ קלמעב הָוהיַל הלמה ּהָי סֵּכ

 | -קעװַא ןּוא ןייטש ַא ןעמּונעג ייֵז ןּבָאה ;רעווש ןרָאװעג ןענייז טנעה סהשמ ןוא י*

 = רענייא ,טנעה ענייז טנעלעגרעטנוא ןּבָאה רּוח ןוא ןרהַא ןוא .טצעועג ףיורעד ךיז טָאה רע ןוא ,םיא רעטנּוא טגַײלעג

 ןֹוא 14 ) .גנַאגרעטנואנז ויב טסעפ ןּבילּבעג ןענייז טנעה ענייז ןוא ;טייז רעדנַא רעד ןופ רענייא ןוא ,טײז רעד ןּופ

 ..דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ קלָאפ ןייז ןּוא קַלָמַע טפָאלשרַאּפ טָאה ַעּושֹוהְי
 ןּופ ןרעיוא יד ןיא סע וט ןּוא .ךוב ַא ןיא שינעכעדעג ַא רַאפ ףיוא סָאד ביירש :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא 6 = =

 .למיה ןרעטנּוא ןּופ ,קֵלָמַע ןּופ רכָז םעד ןקעמסיוא ךיא לעװ ןקעמסיוא ןַא ,ןעושוהי

 .ייסֶנ"הוהי ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה ןוא ,חבזמ ַא טיוּבעג טָאה השמ ןוא 15

 !הָי ןופ ןָארט ןפיוא טנַאה יד ,רָאװרַאפ

 :טגָאועג טָאה רע ןּוא +

 .רוָד ּוצ רוד ןופ קֵלְמַע טימ הוהי ייב זיא המחלמ

 ורתי 6

 ,רעװש סהשמ ,ןָידִמ ןופ רעטסירפ רעד ֹורתִי ןּואי חי
 ,ןהשמ ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא טרעהעג טָאה

 = ןגױצעגסױרַא טָאה טָאג יו ,לארשי קלָאפ ןייז ּוצ ןּוא

 ןעמונעג ,רעווש סהשמ ,ֹורתִי טָאה* .םִיַרצִמ ןופ לארשי

 טָאהעג יז טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ּבײװ סהשמ ,הָרּופְצ

 ןופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,ןיז ײװצ עריא ןוא* ,טקישעגקעװַא

 ךיא :טנָאזעג טָאה רע לײװ ,םֹוׁשרֵנ ןעוועג זיא םענייא

 ןעמָאנ רעד ןּוא + ,דנַאל ןדמערפ ַא ןיא דרעדמערפ ַא ןיב

 ב

 ג

 ד

 ה

 חי
 הרָׂשָע רֶׁשֲא-לָּכ תֵא השמ ןתח ןידמ ןחכ ֹורְתִי עמשיו
 לֵאָרְׂשי-תֶא הוהְי איצוהדיכ ומע לֵאָרׂשיל הָׁשֹמְל םיִהְלֶא

 .השמ תֶׁשֶא הָרפִצתֶא הָׁשֹמ ןתח ֹורְתִי חכיו :םִיִרָצִּמִמ

 םשר) דֶחָאָה םש רֶׁשֲא הינב ינש תֵאְו :היחולש רֶחא

 רֶעילֶא רָחָאָה םֵׁשְו !הָירְכִנ ץְראְּב יִתיִיָה ְךֶנ רַמָא יִּכ

 ודתי אביו !הֶָעְרַּפ בֶרַחִמ ינלצו יִרְֲעְּב יבא יהלַא-יּכ

 אּוָהְירֶשַא רָּבְדַמַהלֶא השמדלא יִתְשַאְוויִנְבּו השמ ןתה |

 ךימ טָאה רע ןּוא ,ףליה ּוצ ןעװעג רימ ויא רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג רעד, :לײװ ,הָרָזֲעילֶא ןעוועג זיא ןרעדנָא ןופ

 םעד ןיא ןהשמ ּוצ בייוו ןייז ןוא ןיו ענייז טימ ןעמוקעג זיא ,רעווש סהשמ ,ורתי ןוא * ."דרעווש סהֹערַּפ ןּופ ןעװעג ליצמ

 .ףליה ,רֶזֵע ;טָאג ,לָא ה .רָגד .ןָאפ ןיימ זיא הוהיו .נירקב .גנוווורפ א



 ר( 2
 י לנֶתִח ינא הָשמילֶא רמאמ 1 ;םיִֹלֶאָה רק םָׁש ז 0 -

 יהָעְרליׁשיִא ולאשיו .ולדקשיו משי נתח .תארקל
 ה דלָּפ עא ונְתָחְל שמ ר !הָלָהְאָה ּואֵבָּיַו םֹלָׁשְל

 | לאש תדוא לע םייצצמלו הערפל הָוהְי הָׂשָע רֶׁשֲא |
 = ט חו :ההי םלשו | ךרדּב םתֶאצִמ רֶׁשֲא תֶאְלִּתהילָּכ תֶא
 רֶׁשֲא לארשיל הָוהְי השערשא הבוטה לע ות -

  ליּצִה רֶׁשֲא הָוהי ורב 'רתי למאי :םִיָרְצִמ ךימ וָליִצַה
 .טֶנֶהיתֶא טיִצִה רשא הָצְרפ ךימו םירצמ דמ םָכְתֶא
 א -ֵּכִמ הוה לודָנייִּב יתעדי הָּתִע :םִיָרְצמיִדי תחָתמ

 גי ןֵתֹחֹורְתִי חפמ :םֶהיֵלֲע יִָז רֶׁשֲא רבדב יִּכ םיקלֶאָה
 לאְרְשי ינקו לֶכְו ןרַהֶא אביו \ םיהלאל םיִחְבְ | הל השמ
 יש תחחממ יהיו :םיהלַאה ינפל השמ ןתח"םע טֶהָלילְכָאָל
 -ןמ הָׂשמילע םָעָה רמעיו םִעָה-תֶא טָפשל השמ בש
 די תצוה"רָשַאלְּכ תא השמ ןתח אנ ;ֶרֶעָה-רַע רקפה
 םָעָל ; השע התא רֶׁשֲא הוה רַבָדַהחְמ רֶמאֹיַו םִעָל השע
 - רקביןמ ייל בָצְנ םַעָהילֶכְו חבל בש" הֶתַא עמ
 וט שררל םִעָה ילא אביי ונְתִחְל השמ רֶמאַֹּו בֶרֶערַע
 6 שיא יב יתטפשו ילא אָּב רָבָד םֶהְל הָוִהי-יְּכ !םיִהלֶא
 :ויתְרותדתאְו םיִהֹלֲאָה יִקְח-תֶא יִּתְעַדהְו והער ןיבּו

 יי :השע הָּתַא רשא רָבּרַה טומדאל ויִלֶא השמ ןתח רַמאַ <
 חי דַבְכייְּכ ךשע רשא הזה םעָהְ התא לֹבִּת לֵבָ
 שי לִּב עֵמָׁש הָּתִע ךְדַבל והשע לכותדאל רבדה ממ
 == ןלָאה לי םָעָל הָּתַא הָיָה ממ םיִהְלֶא יהיו ְךֶצֶעיֵא
 : קרָתְדלוהו - !םיִהלָאָה-לֶא םיִרָבְדַה-תֶא הָּתַא ָתאֵבָהְו
 לרדההתֶא םֶכָל ָעְעדוהְו תֶרֹוּתַה-תֶאְ םיקחַהדתֶא ְֵתֶא
 ָּכִמ הָוֲחֶת התאו :ןושעי רשא הָשֲעַמַה-תֶאְו הב וכלי
 צב יִאְנָׂש תַמָא יִׁשְנַא .םיִהְלֶא יַאְדי לֶיחייִׁשְנַא םִעָה

 אכ

 וזירָׁשמ אצו :הָמע הָיָנָביִנְׁשּ ףתשאו ףילא אָב ודת |

 ה = להתי ,תומש

 והתי רעל 3 : ד ךיא +] השמ ןֹנָאז טוָאלעג טָאה רע ןוא , ;טָאז ןומ גרַאּב םייב ,טורעג ןט רָאד טָאה רע סאו רבדמ

 - - ,ריא טימ ןיז ײװצ עריא ןוא , ב*וו ןייד ןוא ;ריד ֹוצ םּוק
 - ןּוא ,רעווש ןַײז ןועקטנַא ןעננַאגעגסױרַא השמ זיאי

 ןּבָאה = ןוא ,טשוקעג :םיא טָאה ןוא ,טקיּבעג ךיז טָאה רע
 ןענייז לוץ ץוא , ,דירפ ףיוא טנערפעו ןרעדנַא םעד רענייא
 טלייצרעד טָאה השמ ואי .טלעצעג ןיא ןעננַאנעגנײרַא

 ּוצ ןוא ןהערפ ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ךלַא רעװש ןייז

 טָאה ₪ סָאװ שינרעטַאמ ידלַא ,לארשי עו ןוֿפ םִיַרצִמ
 -ןעועג ל ליצמ י ו טָאה טָאג יח ו ןוא ,געװ  ןפיוא ןפָארטעג

 0 הש

 עו ליצמ יז טָאה רע סָאװ ,לארשי וצ ךָאמעג טָאה טָאג |
 | :טנָאזעג טָאה .ורתו ןואי 9 ..םירצמ ןופ .טנַאה רעד ןופ

 רעד ךופ ןעועג| ליצמ ךייֵא טָאה סָאװ הוהי ןוא טּביולענ

 | סָאװ .העֶרַּפ ןופ טנַאה רעד ןּופ ןוא + םִיַרצִמ ןופ טנַאה
 טנָאה רעד רעטנוא ןופ קלָאפ סָאד ןעװעג ליצמ טָאה רע
 רעסערג זיא הוה ב .ךיא סײװ דנּוצַא - .םיְרצִמ ןופ

 יטומענ  ןבָאה ה יז סָאװ רָאפרעד םורָאװ ,רעטעג עלא ןּופ

 יב 2 ףיוא ןעמוקעו סָאד ויא טקיליװ

 ידנַארּב ו א א טכַארּבעג טָאה ,רעווש סהשמ , ורתי ןוא :

 .צץלַא ןוא ןרהַא ןּוא ;טָאנ וצ רעפּפָאטכַאלש ןוא רעפּפָא

 סהשמ טימ טיורב ןסע ןעמוקענ ןענייז לארשי ןופ עטסטלֶע

 .טָאג רַאפ רעווש |

 ןענַאטשעג זיא- א קל + .סָאד ווא ,קלָאפ סָאד ןטפשמ .טצעועג .השמ ךךיִז טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןוא< = =
 רע ;ןּוא ,קלָאפ טעד טימ טוט רע סָאװ ץלַא ןעועווצ רעווש סהשמ טָאה *  .טנוָא ןויּב ןגרָאמירפ םענופ ןהשמ רַאפ
 עצנַאג סָאד .ןוא ,ןײלַא וד .טסציז סָאװְרָאפ זקלָאפ םעה טְיִמ טסּוט ּוד סָאװ ךַאז עקיזָאדיד זיא סָאװ :טנָאזעג טָאה
 תהי. . {טנװָא ויב ןגרָאמירפ ןופ ריד רַאפ טייטש קלָאפ

 טמוק אוו ַא ןּבָאה יז ואי 9 ;טָאג ב , ןוערט ה רימ וצ : טמוק .קלָאפ סָאד ליוו .:רעווש ןייז וצ טנָאזעג השמ טָאה* =
 = ץנייו ןוא טָאג .ןופ ןצעועג יד . ןסיװ .ְךַאְמ- ןּוא- ,רבח ןייז ןשיװצ ןוא .ןַאמ ַא ןשיווצ טפשמ ךיא ןּוא ,רימ רַאפ יז
 | | | 2 א | | | .ןעגנונרעל

 .ןרעדו .דימ וטסעה ימי י*::.טסוט ּוד סָאוו ךַאז יז זיא טונ טינ :טנָאזעג םיא ּוצ רעווש סהשמ טָאה"
 ןָאט טינ סע טסנעק < ;ריד .רַאפ -רעווש ; ּוצ זיא ךַאז יד .לַײװ < .,ריד  טימ -.סָאװ קלָאפ- עקיזָאדסָאד יא ,וד יא
 םעד ּוד ײז.י:ריִד טימ- ןייז .טעװ טָאג ןוא ,ןבעג הצע ןַא ריד לעװ :ךיא ;לוָק ןיימ .ּוצ רעה דנוצַאי* .ןײלַא
 יד :ןוא ןצעועג יד ןכָאמ רָאלק "ו טסלָאז ןוא" .טָאג וצ ןכַאז יד ןעגנערּב טטלָאז וד ןוא ,טָאג רַאפ קלֶאּפ

 = ןוא יג ..ןָאש;ןלָאז :ייז :סָאװ גנואזט יד ןּוא .,ןייג םִיא :ןיא ןלָאז .ײז סָאװ געװ םעד ןסיװ ןכַאמ ײז ןּוא ,ןעגנונרעל
 ,טײקיצײג | .טנייפ 1 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עתמא ,עקיטכרָאפסטָאג | ;ןשטנעמ :עכעלגיוט קלֶאּפ ןצנַאג ןופ ךעו טסלָאז ּוד



 0 טו ,חי = | ורתי ,תֹומש = 10

 ירשו םיִשָמָח יִרָש תואמ יִרָׂש םיִפְלַא יִרָש םטלע תמש .,טנויוט ןופ עטסטלע רַאפ יז רעביא ןכַאמ יז טסלָאז ןּוא

 יָה רַבָדַה-לָּכ הָיָהְ ןלָע-לָכְּב ₪ םֶעָה"תֶא ּוָמָפְׁשְו 1 תֹרָׁשֲע בכ ןוא ,קיצפופ ןופ עטסטלע ,טרעדנוה ןופ עטסטלע

 ילָעְמ לֶקָהְו םהרטפשי ןמ קה רָבְדַה-לֶכְו לא איב
 ּוצ קלָאפ סָאד ןטפשמ ןלָאז יז ןוא < .ןעצ ןּופ עטסטלע

 םביִהלֶא צו הֶׂשֲעַּת הָוה רָבְדַה-תֶא םִא :ךֶּתַא וָאְׂשִנְו כ

 = לש אְבְי ומקמ"לע הוה םָָה-ְּ םנו דמע תלָמְ = עסיירג רעדעװטעי ,ןייז טעו סע ןוא ;טײצ רעדעװטעי
 רַחְביַו :רֶמֶא רֶׁשֲא לָּכ ׂשֵעַוֹוָנְתֹח לוקל הָׁשֹמ עַמְׁשַו ל ענײלק רעדעװטעי ןוא ,ריד ּוצ ןעננערּב ײז ןלעו ְךַאז

 לג םיִׁשאָר םֶתֹא ןֵיו לֵארְׂלמִמ לולישנא א הע -רַאפ ריד ןלעװ יז ןוא ,ןטפשמ ןײלַא ײז ןלעװ ךַאז

 - .! - " 7 וט ₪ וכ |

 -תֶא עמ שי: טה וטופשי ןטפה רבדהילעו השמ ט לסל ןסײה יװַא ריד טעו טָאג ןוא ,ךַאז עקיזָאדיד

 | פ :לצרַאילַא ול ףליו ונתה טעװ קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד ךיוא ןוא ,ןײטשַאּב ןענעק

 טי | | . .םולש ןיא םיײהַא ןיינ

 םוּיַ םירצמ ץראמ לֵאָרְׂשִיייִנְּב אצל יִשיִלָשַה ׁשֶדֹחַּב 'גר
 רַּבְרִמ ואבו םידיפרמ ּועְסיַו :יניִס רֵּבְדִמ ּואָּב הוה ב
 .קרשמו :רֶהָח דנג לארשי םשְךחמו רָבדִמִּכ ונח יעס >

 ,רעווש ןייז ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהענּוצ השמ טָאה* |

 ןוא * .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןאטעג טָאה רע ןּוא

 הָּכ רמאל רָהָהְדִמ הָוהְי וילא ארקיו םיִלָאָה-לֶא הָלָע ץנַאג ןופ ןשטנעמ עכעלניוט ןבילקעגסיוא טָאה השמ

 םֶתיִאְר םָּתַא :לארשי ינבל דיִּנַהְו בלע תיִבְל - רמאת ד | ןרעפיא טײלטּפױה רַאּפ טכַאמעג יז טָאה .ןּוא ,לארשי

 םירשנ יפנְכְילַע םָכְתֶא אָׁשאְו .םִיָרְצִמְל יִתיִׂשָע רֶׁשֲא | ,טרעדנּוה ןּופ עטסטלע | טנזיוט ןּופ עטסטלע רַאפ ,קלָאפ

| - - : 

 לע אס 7 טז ןּוא .ןעצ ןופ עטסטלע ןוא ,קיצפופ ןּופ .עטסטלע
 ו ו

 הֶלֶא שוד ינו םיִנֲהְכ תָכַלְממ ילּהַת םֶּתאְו וץְרָאָה ו * ;טײצ רעדעװטעי וצ קלָאפ סָאד טפשמעג ןּבָאה
 .אָרְקַי הָשמ אביו ;לֵאָרְׂשִי ינְבדלֶא רֵּבַדְּת רֶׁשֲא םיִרָבַּה יפח רעדעווטעי ןוא ,ןהשמ ּוצ טכַארּבעג ײז ןּבָאה ךַאז ערעווש

 רֶׁשֲא הֶּלִאָה םיִרָבְַה-לָּכ תֶא םלינפל שי םעה ינקו יי .טּפשמעג ןײלַא יז ןּבָאה ךַאז עניילק
  יָּבד-רֶׁשֲא לֵּפ ּורְמאּיַ וָדְחַי .םָעָה-לֶכ ּנֲעַּיַו :הוהְי והוצ ח

 רָמאֹיַו ;הָוהְי-לֶא םַעַה יִרְבִד-תֶא הָׁשֹמ בשיו השענ הָודְי ט

 רּובֲעַּב ןָנֶעֶה בַעְב ָךלֵא אָב יִכֹלָא הנה הָׁשִמ-לֶא הוה !
 ראו םלעְל ּונְמָאְ בית ףמע יִרְּבַרְּב םָעָה עַמְׁשִי

 רע ןוא ,רעװש ןייז טײלַאּבסױרַא טָאה השמ ןּוא *י
 .דנַאל ןייז ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ךיז זיא

 רעדניק יד ןּופ ןײגסױרַא ןכָאנ שדֹוח ןטירד ןיאי טו

 | | | גָאט ןקיזָאדמעד ןיא ,םירצמ דנַאל ןּופ לארשי ןּופ

 ּבָאה ,י ,יניס רּבדמ ןיא ןעמוקעג ןענייו ןוא ,םידיפר ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז זַא ןּוא* | .יניס רבדמ ןיא ןעמוקעגנָא יז ןענייז

 | .גרַאּב ןגעקַא טורעג ןטרָאד טָאה לארשי ןּוא ;רּבדמ ןיא טּורעג יז

 .לעלמ 'ה,שי ערלמ 'וכ,חי

 ןנָאז וטסלָאז יױזַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,גרַאּב ןופ םיא ּוצ ןפּורעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ּוצ ןעגנַאנעגפױרַא זיא השמ ןוא* 0%

 , יװ ןּוא ,םִיַרצִמ ּוצ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ןעזעג טָאה ריא+ :לארׂשי ןופ רעדניק יד ןלייצרעד ןּוא ,בקעי ןּופ זיוה םּוצ

 = ריא טעװ ןרעהוצ ביוא ,דנּוצַא ןּוא * .רימ ּוצ טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ןוא ,ןעלגילפרעלדַא ףיוא ןגָארטעג ְךייַא ּבָאה ךיא

 םורָאװ ;תומּוא עלַא ןשיווצ ןּופ סנגייא רעדנּוזַאּב ןיימ ןייז ריא טעוו ,דנּוּב ןיימ ןטיה טעװ ריא ןּוא ,לוָק ןיימ ּוצ ןרעהוצ

 ןענייז סָאד .קלָאפ קילײה ַא ןּוא ,םינהפ ןּופ ךיירגיניק ַא ןייז רימ טעװ ריא ןּוא" .דרע עצנַאג יד טרעהענ רימ ּוצ

 | .לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןדער טסלָאז וד סָאװ רעטרעוו יד

 -ַאדיד עלא טגײלעג לז רַאפ טָאה רע ןוא ,קלָאפ ןופ עטסטלע יד ןפּורענפיונוצ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא השמ ןּואד =

 סָאװ ץלַא :טגָאזעג ןּוא םענייא ןיא קלָאפ עצנַאנ סָאד טרעפטנעעג טָאה*  .ןליופַאּב םיא טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו עקיז

 | = .טָאג ּוצ קלָאפ ןופ רעטרעװ יד טכַארּבעגקירּוצ טָאה השמ ןּוא .ןָאט רימ ןלעוו ,טדערענ טָאה טָאג |

 .ךיא יװ ןרעה לָאז קלָאפ סָאד ידּכ ,ןקלָאװ ןטכידעג ַא ןיא ריד ּוצ םּוק ךיא ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא י

 .טָאג וצ קלָאפ ןּופ רעטרעוו יד טלייצרעד טָאה השמ ןּוא .קיבייא ףיוא ןביולג ייז ןלָאז ריד ןיא ךיוא ןוא ,ריד טימ דער



 ₪ 1 0 ,טי

 * השמדלא הָוהְי רמה :חחילָא םעָה יֵרְבַדדתֶא העמ |
 אי ּויָקָו ;םֶתֹלְמׂש יִמְּבַכְו רֶחָמּו םֹיַה םֶּתׁשדקְו םָעָה-לֶא ךל
 יניעל הָוהְי דב ישְלשה םויָּכ | יִּכ ישילועה סוול םיִנְ
 בי רמאל ביִבָמ םָעָה-תֶא ּתְלַּבְִהְו גיִניִמ רַה-לַע םָעָה-לכ
 רַהְּב עֶנַה-לּכ ּוהָצְהּב ענו -ָהָב .תולע םָכָל ורמשה
 + החי הרי טק לוקס די ופ ענתאל :תֶמּי תֹומ
 - לי המה לפיה לשמב החי אל שיאדסא הָמְָבִַא

 יי םבעָקַתֶא שקו םעָה-לָא רֶהָהְדִמ הָׁשִמ דר :רֶהֶב !
 ומ תֶׁשְלֶׁשְל םנכנ יה ,םֶָה-לֶא ְמאֹיַו :םָתֹלְמִׂש יִסְּבַכַ
 וט תריְהְב ישיִלָשַה םויב יה ;הׁשַא-לָא יְִנּת-לַא םיִמָי
 רפש לק רָהָח-לַע דבָּכ ןֵָעְו םיקרבו תל + יהיו רקפה
 זי זירשמ איו !הָנֵרַּטַּב רֶׁשֲא סע דר רָאְמ קח
 תִּתְחַתְּב ובָצִיִתַו הַָחְמַהְדִמ םיהלָאְה תאָרקל םִעָה-תֶא
 הי זיו ויָלָע רֶרָי רֶׁשֲא יִנְפִמ יב ןשע יניפ רֶהְו :רֶהָה
 :דֶאְמ רֶהָה-לּכ דחו ןְׁשְבּכה ןָשַעְּכ גש לעו ׁשֶאָּב
 ש םיִהֹלֶאָהְו רֶּבַדָי המ דֶאַמ קזחו ףלוה רֶּפֹׂשַה לוק הב
 דרו :לקב ונְנֲעַי
 וט רֶמאַָּו :השמ לע רָהָה שאָר-לֶא השמל ד ארק
 תוארל הוהידלא וסְרהְיְדּפ םִעָּב דעָה דר הֶשמ"לא הֶוהָי |

 בכ ּושדַקַתִ הוהָי-לָא םישנגה םינֲהְּכַה םנְו :בֶר ממ לָּפָו |
 גכ ילכידאל .הוהָי-לֶא ; הָׁשֹמ רֶמאֹּיו :הָוהְי םֶהּב ץֶרְפִיִּפ
 - רמאל ו הָתָדֲעַה הָּתַאייַּכ ונס רַה-לֵא .תלעל םָלָה -

 דכ דדידל הָוהְי רילא דְמאֹנ :וְּׁשּדקְו רָהְהְדתֶא לבנה
 | ּומְרָהָילַא םָעָהְו םיִגָהְלַהְו ךמע ןרהא הֶתַא ילו
 הכ בע"א השמ דריי ּ!םֶּכץְרְפִיְִּפ הָוהְי-לֶא תֶלֶעַל
 טהרה הר )) - 2 סל מא

 א כא ס :רמאל הלאה םיְִבְַהיָכ ת תא .םיטלָאי רֵּבַדָיַו

 .טרעטיצעג טָאה רעגַאל ןיא סָאװ

 .גרָאב .ןרעטנוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז

 ןּופ ךיור רעד יװ יװַא ןעגנַאנעגפיוא ויא ךיור ןייז ןוא ;רעייפ טימ םיא ףיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה טאג
 ןּוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג זיא רפש ןופ לוק רעד ןואי

 = ןפיוא טרעדינענּפָארַא .טָאה טָאג ןוא י*

 .טרעטיצעג רעייו טָאה גרַאּב רעצנַאנ רעד ןוא

 לוק ןפיוא טרעפטנעעג םיא טָאה טָאג וא ,טדערעג טָאה השמ ;רעקרַאטש

 יש רהַה שאר"לַא יניִס רֶה-לע הוי

 11 יי | 2 .'והתי ,תֹומש

 -,קלָאפ | םוצ ייג :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא*
 ןשַאװ ןלָאז ייז ןוא ,ןגרָאמ ןּוא טנייה ןקילייה ייז טסלָאז ןּוא -

 . ןפיוא טַײרּבעגנָא ןַײז ןלָאז יוז וא ;רעדיילק ערעייו
 יפָארַא טָאג טעו אט ןטירד ןפיוא םורָאװ ,גָאט ןטירד |

 .יניס גרַאּב .ןפיוא קלָאפ ןצנַאג ןופ ןעוא יד רַאפ ןרעדינ
 ױזַא ,םורָא .דנור קלָאפ סָאד ןצענערגּפָא טסלָאז ןּוא *
 ריו רעדֶא ,גרַאּב ןפיוא ןייגוצפיורא ךייַא טיה :ןגָאז ּוצ
 ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ .רעכעלטיא .נערב ןייז ןָא ןרירנָא
 ךיז לָאז טנַאה אי .ףרעװ טײטעג ןטייט לָאז גרַאּב םעד

 "ראפ רע לָאז ןעניטשרַאפ טרעיינ ,םיא ןָא ןריר טינ
 ַא לס ;ןרעװ ןסָאשעג רע לָאז ןסיש רעדָא ,ןרעװ טנייטש

 טשרע .ןּבעל ןפיילב טינ רע לָאז ,שטנעמ ַא ייס ,המהב

 2 עמ אל םענעניוצעגסיוא ןַא טינ ןרָאה רעד ןַא

 0 .גרַאּב ןפיוא ןײגפױרַא
 ,קלָאפ םּוצ רָב ג ןופ טרעדינעוָּארַא השמ טָאה **

 = ןטָאװעג ןּבָאה ייו ןּוא ,קלָאפ סָאד .טקילײהעג טָאה ןוא
 -.רעדיילק ערעײז
 ןענענעג טיג ג טלָאנ ריא ;גָאט ט ןטירד ךפיוא טײרּבעגנָא 2

 - :קלָאּפ םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא 2

 .יורפ ַא ּוצ

 זיא סע יח ,גָאט .ןשרד ןפיוא ךעװעג יא סע וא" 16
 ,ןצילב ןוא ןרענוד ןרָאװעג ןענַיז יוז ןגרָאמירפ ןרָאװעג
 ןופ לוק רעד ןוא| ,גרַאּב ןפיוא ןקלָאװ רערעוש ַא ןוא
 | קלָאפ עצנַאג סָאד .ןוא ,קרַאטש רעייז ןעװעג זיא רפוש

 | ןוא ,ןגעקטנַא טָאג .רעגַאל ןופ קלָאפ סָאד טריפעגסױרַא טָאה השמ .ןּוא *
 סָאװ ןנעוו ךופ ,ךיור ןיא ןצנַאג .ןיא ןעװעג זיא יִניס גרַאּב רעד ןּוא 18

 ,ןוויואכלַאק ַא

 טָאג ןּוא** .ןעגנַאגעגפױרַא זיִא השמ ןוא ,גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןהשמ ןפורעג טָאה טָאנ ןּוא .,גרַאּב ץיפש ןפיוא ,יַניִס גרַאּב
 סע ןוא ,ןקוק ,ּוצ .טָאג וצ ןסיירכרוד הלילח ךיז ןלעװ ייז .;קלָאפ סָאד ןרָאװ ,ּפָארַא רעדינ .:ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה
 ךָארּב א ןכַאמ טינ לָאז טָאג ידּכ ,ןקילייה ךיו ןלָאז ,טָאג וצ ןענענעג סָאװ םינהפ יד ךיוא ןּוא ** ..ךס ַא ייז ןופ ןלַאפ ןלעוו
 ודנוא ךָאד טסָאה ּוד םורָאװ- ,יניס גרַאּב ןפיוא ןייֵפיוִרַא טינ ןעק קלָאפ סָאד .:טָאג וצ טגָאועג השמ טָאה *  .ײז ןשיווצ
 | רעדינ "ג :טגָאזעג םיא וצ טָאג טָאה< < .ןקילײה םיא טסלָאו ןּוא ,גרַאּב םעד ּפָא .ץענערג :ןגָאז ּוצ- יװַא ,טגָאזעגנָא

 ןסיירכרוד ; טיג ךז ןלָאז קלֶאּפ סָאד ןוא םינהפ יד רעּבָא ;ריד טימ ןרהַא ןּוא ,ּוד ,ןעמוקפיורַא טסלָאז ןוא ,ּפָארַא /
 | ו ןשיווצ ךָארּב ַא ןכַאמ טינ לָאז רע ידּכ ,טָאג וצ ןײגוצפױרַא

 .טנָאזעג יז ןוא ,קלָאפ םּוצ טרעדינעוּפָארַא השמ טָאה * 2 |

 או וצ ױזַא ,רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טדערעג טָאה טָאג ג ןוא -



 :םִיִרְבַע תיכמ םִיַרְצִמ ץראמ תא רשא ללוש הֹהְי  -עגסױרַא ךיד טָאה סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןיב ךיא*

 דל הָשַעָתְל :ינמ"לע םיִבָחַא םיהלא לד היא ד = .טפַאשטכענק ןופ זיוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןיוצ

 ץֶרָאְּב רשֶאְו לעממ ! םימשב רֶׁשֲא ןנּוְּת-לָבְו | לָספ /

 פל הְחְתְשת"אל : :ץֶרֶאל תרקמ | מב ראו תחָתמ ה = .םינפ ןימ ראפ רעטעג ערעדנא ןּבָאה טינ טסלָאזי

 וע דקפ אָּנַק לא ךיֶקלֶא הוהי יִכנָא יִּכ םֶדְבָעַת אלו טלַאטשעג םוש ַא רעדָא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טינ ריד טסלָאז

 הרש :יִאָנְׂשְל םיִעָּבר-לַעְו םיִׂשָלִׁש-לַע םיִנָּב-לַע תֶבָא ױ דרע רעד  ףיוא סָאװ ו רעדָא .ןּבױא למה א סָאװ  ןופ

 אשת אל ם ןיִתֹוצִמ רטט יבָהְאְל םיפלֲאָל רֶסָה /

 הם " :אשל ומשתֶא א =  ףעניד טינ יז טסלָאו ןוא , יז ּוצ וקיב טינ ךיז טלאי
 עו דֹבִעַּתםיִמָי תשש :ושדקל תָבשה םויזתַא וכו =  סָאװ ,טָאנ רעקידנרעצ ַא ןיב טָאג ןיד הֹוהי ךיא םורָאװ

 -אל יקלֶא הוהיל ן תֶּבַׁש יניבשה םה :ףְכאלְמילּ - ,רעדניק יד טימ סרעטָאפ יד ןופ דניז יד רַאפ ךיז ןכער

 ּףתְמאו בע תב "דנו | הָּתַא הֶפאָלְמיִלְכ השפת |

 .הרָׂשָע םימיתשש יִּב :ףילעָשב רשא לר ףטְמְהְבו יי |
 םֶּב-רֶׁשֲא-לָּכ-תֶאְ םִיַה"ִתֶא ץרְאָה-תֶאְו םִיַמָׁשַה-תֶא הזה סָאװ יד ןופ דילג ןטסטנזיוט ןטימ דסח ּוט ןּוא * ,טנייפ

 תָּבשה םוי-תֶא הָוהְי ךרב ןּכילַע יִציִבְׁשַה םֹיַּב זר -  .טָאּבעג עניימ ןטיה סָאװ יד ןופ ןוא ,ּביל ךימ ןּבָאה
 וכרָאי ןעמל ידמַאתֶאְ ףיִבָאתֶא רֵּבַּכ ס :הְׁשַדקַו :י

 אל ס :ףל ןֵתֹ ךיֶהלֶא הָוהְ-רֶׁשֲא המראה לע ד מ :
 יאל ס בנה אל ם לףטתאל ס :חצרפ

 ךימ ןּבָאה סָאװ יד ןוֿפ רוָד ןטריפ ןטימ ןּוא ןטירד ןטימ

 הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ןעגנערבפיורַא טינ טסלָאזיו

 סָאװ םעד טינ טקנעש הוהי םורָאװ .,ןשלַאפ םּוצ טָאג ןײד

 | דער תי דֶמְחַת אל ס  :רקָׁש דע ףעֶרב העת רי = ןשלַאפ םוצ ןעמָאנ ןיז ףױרַא טננערב
 ודמחְו ורושו מא ְִִּעְז ד קר אי = .קילייה ןטלַאה וצ םיא ,תּבש ןופ גָאט םעד קנעדעגי =

: 8 

9 
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 יליק ל תַאְו םֹליפַלַה-תֶאְו תלּקַה-תֶא םיאר חיכו >> = :הוכָאלמ ענייד עלַא ןָאט יא ,ןטעּברַא וטסלָאזגעט סקעזי
 :קחרמ ודמעו וענו םָעָה ארי ןֶׁשֶע רֶהָה-תֶאְו רָפשַה ,טָאג ןייד הוהי וצ תש זיא גָאט רעטעביז רעד רעּבָא יי

 רֵּבַדְיילֲאְו .הָעָמְׁשְִ ונָמַע הָתַא-רָבַד השמ-לֶא ! ורמא] < ןּוא ,ןוז ןייד ןּוא ,ּוד ,הכָאלמ ןייק ןָאט טינ ּוטסלָאז

תדלַא םעהדלא השמ רֶמאַֹו :תומָיְדּפ םיהלֶא ּונָּמִע ײ ןייד ןוא ,טסניד ןייד ןוא ,טְכענק ןייד ,רעטכָאט ןײד
 ןארי

 תירָיְהִּת רּובעְבּו הלא אָּב םֶכְתֶא תוּסנ לבל יִּכ

 6 7 :ואֵמָהַת
 ֹם ;םיחלאה םש -רשַא למרעה יא שנ עמ | יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאג טָאה געט סקעו םורָאװ =

 = ןטעביז ןפיוא ןּוא ,ייז ןיא סָאװ ץלַא ןוא ,םי םעד ,דרע

 | .טקילײהעג םיא טָאה ןוא ,תּבש ןופ גָאט םעד טשטנעֿבעג טָאג טָאה םּורד ;טּורעג רע טָאה גָאט

 0 ןײד הוהי סָאװ דרע רעד ד ףיוא ןרעגנעל ךיז ןלָאז געט ענייד ידפ | ,רעטומ ןייד ןוא רעטָאפ ןייד דובּכ ןיא טלַאה + יב

 | ..ריד טיג טָאג <

 - .ןעבנג טינ טסלָאז = = ו | .ןעגרה טינ טסלָאו 4

 .תודע עשלַאפ רבח ןייד ףיוא ןגָאז טינ טסלָאז | .ןייז הננמ טינ טסלָאו

 ,טסניד ןייו רעדָא ָא ,טכענק יז רעדָא ,בײװ סרבח ןייד ןטסּולג טינ טסלָאז ;זיוה סרבח ןייד ןטסּולג טינ טסלָאז+ =

 .סרבח ןייד זיא סע רָאנ סָאװ רעדָא ,לוייא ןייז רעדָא ,סקָא ןייז רעדָא

 ןקיכיור םעד ןּוא ,רפֹוש ןופ לוק םעד ןוא ,ןעמַאלפ יד ןּוא ,ןרענוד יד טניוווענייב טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא6 =

 יי ןוא * ,ןטײװ רעד ןופ ןענַאטשעג ןענייז ןוא ,טרעטיצעג יז ןּבָאה יװַא ,ןעועג סע טָאה קלָאֿפ סָאד יװ ןּוא ;גרַאּב

 .ןּברַאטש הלילח ןלעװ רימ ;טָאג ודנוא ּוצ ןדער טינ לֶאו ןוא ,ןרעה ןלעװ רימ ןוא ,זדנוא וצ וד דער :ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה |

 ןּוא ,ןעמוקעג טָאג ויא ןווורפ ּוצ ךייַא ידּכ םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :קלָאפ םּוצ טנָאזעג השמ טָאה :י

 וא ,ןטײװ רעד ןופ ןענַאטשעג קלָאפ סָאד זיא * ,ןקידניז טינ טלָאז ריא ןַא ,םינּפ רעייֵא רַאפ ןייז לָאז ארֹומ ןייז ידפ

 | | .טָאג ןעוועג זיא ןטרָאד סָאװ לּבענ םעד ּוצ טנענעג טָאה השמ



 ד 3 ,אכ-יופ ,כ

 'פמ בא .לארשי ינבלֶא רמאת הֶפ השמדלא ; הוהי רמאמ
 כ יִתֶא ןושעת אל :םַקְמַע יתרבד םימָשהדמ יִּכ םֶתֹיִאְר
 יט טָמִרֲא ַּבְזִמ :םֶכָל ּוׂשֲעַה אֵל בָהְו יהלאו לסכ יִהָלא
 דתֶא יִמָלְׁש-תֶאְו ְךיֶמְלְע-תֶא וילע ָּתְחַבָח יִל"ֹהָׂשעּמ
 יִמׁש"תֶא רְִּזַא רׁשֲא םֹוקָּמַה-לֶכְּב ּךְרְָּב"תִאְו ךְנאָצ
 בכ יִלָׂשֲעַּת םיִנְבֲא בִי :ףיתכרבו ְךיִלֵא אֹובָא
 = ֶחְלְלְחְמ היִלָע תפנה ברח יִּכ תיִגןֵהְתֶא הָנְִתיאְל
 ןכ הקותראל רֶׁשֲא .יחְּבומלע .תלעמב .הלעָתהאלו
 ₪ 0-9 23 ה

 44 םיטפשמ; תימש
 ןגָאו וטסלָאז י ײװַא .:ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןוא* | =

 :למיה ןופ זַא ןעועג טָאה ריא :לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ

 ןבעלןכַאמ טינ טלָאז ריא * .ךייַא וצ טדערעג ךיא ּבָאה

 ריא טלָאז דלָאג ןופ רעטעג ןוא ,רעּבליז ןופ רעטעג רימ

 ;ןכַאמ רימ וטסלָאו דרע ןּופ תפומ ָא * .ןכַאמ טינ ךייַא
 ענייד ןוא רעפּפָאדנַארּב ענייד םיא ףיוא ןטכַאלש ןּוא
 טעו ןיא ;רעדער ענייד ןּוא ףָאש ענייד ,רעפּפָאדירפ

 ,ןעמָאנ ןיימ ןענָאמרעד ןכָאמ לעװ ךיא וו טרָא רעדעװ |
 ןוא 28 } .ןשטנעּב ךיד .לעוו ןוא ,ריד ּוצ ןעמוק ךיא לעװ

 , "פיוא ּוטסָאה .ןוייַאקַאה ןַײד םורָאװ ,עטקַאהעג ןעיוּב טינ יז וטסלַא ,ןכַאמ רימ ּוטסעװ רענייטש ןּופ חּבומ א ביוא
 יטעקַאנ ד ידכ ,חּבומ ןימ ףיוא פערט טימ ןיגפיורא | טינ טסלָאז ןּוא* .טכעװשרַאפ סע טסָאה ןוא ,ףיורעד ןּביױהעג
 .םיא ףיוא ןרעװ טקעלּפטנַא ט טיב לָאז טייק

 אכ
 א דָבַעְ הנקת כ .:םקינפל םיִשָת רֶׁשֲא םיִָּפְשִמַה הלא
 ישא :םנח ישפחל אצי תעבְשָבו דמעְי םיִנָש שש יֵרְבִע
 | ותשא הָאְציְו אוה הש לַעמ-םִא אי דפ אָבָי ופִנְּב
 ד תב וֶא םִיִנָב ילד השא לִי ו ויָנֹרֲא-ִא :ומִע
 ה "םבָאְו ופִנְב אָצָי אּוהְו הינדאל ? הָיְחִּת ָהיֶדָליו הָׁשאָה
 ינָב-תֶאְ יִתְׁשֶא-תֶא ינרַא-תֶא יִּתְבַלָא דָבָעָה למאי רַמָא
 -לֵאי וׁשיִּגִהְו םיללֲאָה-לֶא יינדַא וָׁשיִגְַו :יִׁשְפֶה אָצָא אל
 ַעֵצְרַּמַּב ֹונָָא-תֶא וָיָנֹרֲא עַצְרְו הויל וא תליה
 הדָמָאְל וּתְּבְתֶא שיא רֶּכְמִייִכְו ם !םֶֹעְל ודבעו
 ח "רָשָא ָהיֶנֹדֲא ִניִעָפ הָעְרְ"םא :םירבעה תאֵצְּכ אָצַת אל
 דודְנְבְּב .הרכמל לשמאל יִרְכָ םעל הָּדִפהְו הרע אל
 ט יבא :הל"השעי תֹנָּבַה טַּפְׁשִמְּכ הָנְרעיי ונֶבְלדמאְו :הב
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 = א "םִאְו :עֶרנִי אל ּהָתָנָעְו ּהָתּוסְּכ הראש רלחחמו תֶרָחַא

 ל א םנִח הֶאְצִו הל השש אל הארט
 ' ביִהלאָהְו הָדָצ אֵל רָׁשֲאַו :תֶמּוי תומ תמו שיא המ
 די ייֵבְו ם !הָּמָׁש םּני רֶׁשֲא םוקמ דקו תמש ודל ו הוא

 | ץל 'ח אני

 א ןואפ =
 ..טכענק

 טסלָאז וד סָאװ .ןצעועג יד ענו | סָאד ןוא+ "אכ

 - יי :ײז רַאפ ןגייל

 | סקעו רע לָאז ,טכענק ןשידיי ַא ןפיוק טסעוװ ּוד זַא

 יירפ ןײנסױרַא רע לָאז ןטעּביז ןפיוא ןוא ,ןעניד רָאי

 -ןײלַא רע לָאז ,ןעמּוקעג ןײלַא ויא רע ביוא*  .טסיזמּוא

 ּביװ ןייז לָאז ,רעטּבײװַאּב ַא זיא רע ביוא ;ןײגסױרַא

 ַא ןּבעג םיא טעװ רַאה ןייז ביוא* .םיא טימ ןײגסױרַא

 לָאז , ,רעטכעט רעדָא ןיז ןרעּבעג םיא טעװ יז ןוא ,ּבײװ

 רע .ןוא , רַאה ריא ּוצ ןרעהעג רעדניק עריא טימ ּבײװ יד

 רעד ןגָאז טעװ ןגָאז ביוא ןוא* .ןײלַא ןײגסױרַא לָאז
 = צעימ ןוא ,ּבײװ ןיימ ,רַאה ןיימ ביל ּבָאה ךיא :טכענק =

 ;יירפ ןײגסױרַא טינ ליוו ךיא ,רעדניק
 םוצ ןענענעג ןכַאמ םיא ןוא ,טָאנ וצ ןענענעג ןכַאמ םיא |

 רַאה ןייז לָאוי

 ןלָאכרּוד לָאז רַאה ןייז ןּוא ,לדיטשייב םּוצ רעדָא ,ריט
 ףיוא ןעניד | םיא .לָאז רע ןּוא | ;לָא א טימ רעיוא ןויז =

 .קידנעטש

 יד. סורא ( עא סע יוו יױװַא : ןנסױרַא | טינ יז לָאז ,טסניד ַא רַאּפ רעטכָאט ןייז ןפיוקרַאפ טעװ ןַאמ ַא

 ןזָאל יז רע לָאז ,ךיז רַאפ טמיטשַאּב טַאהעג יז טָאה סָאװ ,רַאה ריא ןּופ ןגיוא יד ןיא טינ טלעפעג יז ביוא*

 טעװ רע בוא ןואי - .ריא ןָא טשלעפ רע ןעװ ,ןשטנעמ עדמערפ וצ ןפיוקרַאפ וצ יז .ןקיטלעװעג טינ לָאז רע :ןזיילסיוא

 .רעטכעט טימ רעגייטש רעד וו ױזַא ריא ּוצ ןָאט רע לָאז ,ןוז ןייז רַאפ ןעמיטשַאּב יז

 . .ןרענימ טינ ,טכערּבײװ ריא ןּוא ,גנודיילק ריא ,זייפש ריא רע לָאז ,ערעדנַא |

 .טלעג ןָא ,טסיזמזא ןײנסױרַא יז לָאז ,ןכַאז יירד עקיו

 ןַא ךעמעב ריו טעװ רע ביוא טי
 דוד ןָאט ל טינ ריא .טעװ רע ו ּביוא אי 2

 ,טניימעג טינ טָאה סָאװ רעד רעּבָא 24 .ןרעח טייטעג ןטייט לָאז ,טּברָאטש רע ןּוא ןשטנעמ ַא טנָאלש סָאװ רעד י*
 .ןענירטנַא ןיהַא לָאז רע סָאװ טרָא ןַא ןכַאמ ריד ךיא לעװ ,טנַאה ןייז רעטנוא טקישעגרעטנוא סע טָאה טָאג רָאנ
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 וֲִּקִּתיִהְּבוִמ םעמ הָמרָעב ונְרֶהְל והערילע שיא דִי = ,רבח ןייז ףיוא ןעמוק קיליװטומ טעו ןַאמ ַא זַא ןּוא + |

 בנו ס :תֶמּוי תֹומ ֹוְּמִאְו ויָבָא הכמו ס :תומל : חּבומ ןיימ ןּופ ּוטסלָאז ,טייקיטסיל טימ ןעגרה ּוצ םיא

 ובא ללקמו ם תמי תֹומ וְרָיְב אָצְמִנ וְרָכְמּו שיא + = .ןּברַאטש ּוצ ןעמענּפָארַא םיא

 שאהבה םיִׁשָנֲא ןביריקכו ₪ :תמּוי .תומ ֹוְּמִאְו חי 2 רעדָא ,רעטָאפ ןייז טגָאלש סָאװ רעד ןוא% |

 ;בֶּכׁשִמְל לפנו תיִמָי אלו ףֶרֶנָאְב יא ןֵבָאְּב ּוהְעֹר-תֶא | =  .ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,רעטּומ

 קר הקמה הֵּקנְו וּתְנַָׁשִמ-לַע ץוחב רֵלַהְתִהְ םוקָי-םִא = טפיוקרַאפ ןּוא ןשטנעמ ַא טעבנג סָאװ רעד ןּוא יי

 ֹודְבַע-תֶא ׁשיִא הָּכייַכְו ס  ּ!אֵּפִרִי אָרון ּתְבׁש יש ןטײט לָאז ,טנַאה ןייז ןיא ןענופענ טרעװ רע רעדָא ,םיא

 ."םִא ְךַא !םֶקָי םֶלָנ ודי תחת תמו טבשּב ותָמָאדתַא ןא אכ | .ןרעוו טייטעג

 הכו סם אה ופמב יִּכ םק אל דמעי םִיַמֹוי וא םוָי בכ 2 רעדָא ,רעטָאפ ןייו טליש סָאװ רעד ןוא |

 .ןוסָא הָיְהִי אָלְו ָהיֶלָלְי וָאְצָיו הָרָה הָשֶא ּופְגְנְו םיֲִָׂא וצי = = .ןרעוו טײטעג ןטייט לָאז ,רעטּומ

 ;םיִלְלַפְּ ןֵָנְו הֶׁשִאָה לַעַּב למ תיִשָי רֶׁשֲאַּכ שנעו שנ טעװ רענייא ןּוא ,ןגירק ךיז ןלעװ ןשטנעמ זַא ןוא י* =

 ןש ןיט תחת ןיע ּ:ׁשָּפִנ תחת שָפְנ הָּתִתְָו היי ןוסֶאדבִאְו .2 = ,טסיופ ןטימ רעדָא ,ןייטש ַא טימ ןרעדנַא םעד .ןגָאלש

 הָּיוְּכ תַחַּת הָיוּ :לגר תחמ לֶגָר דִי תחת דִי ןש תחת ה: ןגײלקעװַא ךיז טעװ רע רָאנ ,ןּברַאטש טינ טעװ רע ןּוא
 ׁשיִא הָּכִיייִכְו ס :הָרּובַה תחת הדובה עַצָּפ תחת עַצָּפ וכ ןנמורַא ןוא ןייטשפיוא טעװ רע ביוא ,זיא'* ,טעּב ןיא

 נתְלׁשייִׁשְפְחַל ּהָתְחשו ותְמָא ןיעדתַאהַא ודבע ןיע-תֶא = = :"רפ ןייז רעגעלש רעד לָאז ,ןקעטש ןייז ףיוא ןסיורד
 לִי לפַוְְמֲאְׁשראוָדְבַעזשיַאו יע תַחָּת כ  ןל"הסיוא ןוא ,ןלָאצַאּב רע וומ קידייל ןציז יז ראפ רָאנ
 2 7 :ש תחת | .ןלייהסיוא ןזָאל םיא רע זּומ

 לקס לוקס תֶמו הָׁשא-תֶא וֶא שיא"תַא רוש חנוהיכ] חי ןייז רעדָא ,טכענק ןייז ןגָאלש טעוו ןַאמ ַא זַא ןוא יי

 רוש םִאְו :יִקָנ רָֹשַה  לַָבּו ורָׂשְּב-תֶא םֵכָאָי אלו רושה טט ]יז רעטנוא ןבראטש טעװ רע ןוא ,ןקעטש ַא טימ ,טסניד
 ונרמשי אֵלְו ויָָעְבַּב רַעּוהְ םשלש למתמ אוה חג .ןרעװ טּפָארטשַאּב ןפָארטש רע לָאז , ,טנַאה

 ;תֶמּוי לבי לִי רושה הָׁשִא וַא ׁשיִא תמה = רעדָא אט ַא לה ךיז טעװ רע רעּבָא בוא *י

 גל הֶׂשעַי הזה טפשמכ חנִי תבדא הי ןמדא ול אל 0 רטלעגװױװא
 ןַתי םילקש םיעלש | ףסכ הָמָא וִא רושה חע דְבעימא גל | א ןלעו ן ןוא ,ןעלגַאר ךיז לע רענעמ וא ןוא * =

 ייֵּב וא רב שיא חַתְפַ"יִכְ ס' :לֵקָּמִי רּשהְו וינדאל = ןלעװ רעדעק עריא ןוא ,יורפ עקידענארט ַא ןסיוטש
 ;רמָח וא רוש הָּמָׁש-לְֵַנְ ונפכי אלו רֵּב שיא הָרְכי לָאז ,ןעשעג טינ טעװ קילגמוא ןייק רעּבָא ,ןײגסױרַא
 ;להְיַהי תג ולֶעְבִל ביש ףֶסּכ םּלַׁשְי לובה לעפ יי 7 טול ,ורעקידלוש רעדנ ןרעװ טעסנקעג ןעסנק
 - : ל סע לָאז רע ןּוא ,ןגיילפיורָא םיא ףיוא טעוו ןַאמ סיורפ
 'תֶא ורְמּו תֶמָו והעב רוש"תֶא שירש ףפיקה סה טעוו קילגמוא ןַא רעּבָא ביוא* .םיִנָיַד יד רַאפ ןּבענ

 אחוטג ףמק "א === רַאפ גיוא ןַא * .שפנ ַא רַאפ שפנ ַא ןּבעג ּוטסלָאז ,ןעשעג

 סּופ ַא ,טנַאה ַא רַאפ טנַאה ַא ,ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ,גיוא ןַא

 .לייב ג ַא רַאפ לייּב ַא ,דנוװ ַא רַאפ דנוװ ַא ,ןערּב ַא רַאפ ןערּב ַא* .סּופ ַא רַאפ

 ,ןריפרעּביא סע טעװ ןּוא ,טסניד ןייז ןופ גיוא סָאד רעדָא ,טכענק ןייז ןופ גיוא סָאד ןגָאלש טעװ ןַאמ ַא וא ןּוא 5 |

 ןייז ןופ ןָאצ ַא רעדָא ,טכענק ןייז ןּופ ןָאצ א ( ןקַאהסיוא טעװ רע זַא ןוא * | ,גיוא ןייז רַאפ יירפ ןוָאלסױרַא םיא רע לָאז

 .ןָאצ ןייז רַאפ יירפ ןוָאלסױרַא םיא רע לָאז ,טסניד

 ןרעװ טניטשרַאפ ןעניטשרַאפ לאו ,ןּברַאטש ןלעװ ײז ןּוא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןסיוטש טעװ סקָא ןַא זַא ןוא* | =

 ַא ויא רע רעּבָא ביוא * .יירפ זיא סקָא ןּופ סָאּבעלַאּב רעד ןּוא ;ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז שיילפ ןייז ןּוא ,סקָא רעד

 רע ןוא ,טיהעג טינ םיא טָאה ןוא ,ןרָאװעג טנרָאװעג זיא סָאּבעלַאּב ןייז ןוא ,ןטכענרעייאךטכענ ןּופ סקָא רעקיסיוטש

 ביוא * .ןרעװ טייטעג לָאז סָאּבעלַאּב ןייז ךיוא ןוא ,סקָא רעד ןרעװ טנייטשרַאּפ לָאז ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןטייט טעוו

 -עגפױרַא טעװ סע ליפיוו שפנ ןייז ןופ ףיוקסיוא ןרַאפ ןמעג רע לָאז ,םיא ףיוא ןרעוו טגײלענּפױרַא טעו. זיילסיוא ןַא

 טפשמ רעקיָאדרעד יװ ױזַא לָאז ,לדיימ ַא ןסיוטש טעװ רע ייס ,לגנַי א ןסיוטש טעװ רע ײס * .םיא ףיוא ןרעװ טגײל

 לקָש קיסיירד רַאה ןייז ןּבעג רע לָאז ,טטניד א רעדָא טכענק ַא ןסיוטש טעװ סקָא רעד ביוא " .םיא ּוצ ןרעװ ןָאטעג

 .ןרעװ טנייטשרַאּפ לָאז סקָא רעד ןּוא ,רעּבליז
 טעװ ןיהַא ןוא ,ןקעדּוצ טינ יז טעוו ןּוא ,ּבורג ַא ןּבָארג טעו ןַאמ ַא זַא .רעדָא | בּורג ַא ןענעפע טעװ ןַאמ ַא זַא ןּוא === |

 רעייו וצ ןרעקמּוא רע לָאז טלעג ;ןלָאצַאּב ּבורג רעד ןּופ סָאּבעלַאּב רעד לָאז+ ,לזייא ןַא רעדָא סקָא ןַא ןלַאפנײרַא |

 .םיא ּוצ ןרעהעג לָאז המהב עטיוט יד ןּוא ,סָאּבעלַאּב
 ןפיוקרַאפ יז ןלָאז ,ןלַאפקעװַא טעװ רע ןוא ,רבח ןייז ןופ סקָא םעד ןקידעש טעװ סקָא סנַאמ ַא ןַא ןּוא



 13 , בכ-8 ,אכ |

 ול עדונ וא ןח תמה-תֶא סו ופְסַכתֶא ּוצָחְ חה רוָשה
 *ןולעב ּטֶרְמשי אלו םשלש לֹומְּתִמ אוה הָנִנ רוָׁש יִּכ
 ל יִּפ ס וְליהיְהִי תמה רושה תַחָּת רוש םלשי םֶּכׁש

 טל רָקָב הָׁשִמָח ורכמ וא והָבְמּ השחוא רוש שיִאדבְנני |

 | :הָׂשַה תחת ןאָצִּמרא רושה תחת

 בכ

 = א מד ול ןיא תמו הבה בננה אֵצְּמִי תּרַּתְחַמַּב-ִא
 / 3 אסא םֶלֶשי םלש ל םיִמדוילָע ׁשֶמָּׁשַה הָחְרזיִא
 ג ץרָבַנְגַה ורב אָצְמַת אֵצְמִהיסֶא ּווִתְבְִִּב רַכְמִ ול
 : :םלשי םִינְׁש םִיה תשדדע רֹומָח-דַע רושמ
 הרשּב רעב הֹריִעְּב-תֶא זולו ם םרבדוא הרש ׁשיִא-רֶעְבִי
 :םלשי ומְרַּכ םֶמיִמּו והדָש בטיִמ רָקַא
 היָרְׂשַה וא הָמָּקִה וִא ׁשירָג לָכָאְנ םיצל הָאְצַמּו שא
 ו שיא ןּתִיּכ : :הרעפהדתֶא רעה םלשי םלש
 דםִא שיאה תיֵּבִמ בנו רמשל םיִלָכא ףַסּפ ּודֲעַר-לֶא
 ז םֶרָקִנְו בֶנֹנַה אֵצּמִי אָליסַא ּוםִנָׁש םֵּלַׁשְי בנוה אֵצָמי
 ;רֶכאָלְמַּב ודי חלש אלמא םיהלֶאהדלֶא תיַבַה-לַעָּ
 ה הֶׂש-לַע רומחילע רֹוׂש-לֲע עֵׁשָפ-רַכְד-ֶּכילַע :!ּוחֵעַר
 דע ה אוָהייּכ מאי רֶׁשֲא הָדָבָא-לָּכ-לַע הָמְלַׁש-לַע
 םלש םיִמלֶא | ןְיִׁשְרִי רֶׁשֲא םֶהיִנׁשרַבְּד אָבָי םיהלָאה
 = יוושדוא רומָח והעַרילֶא שיא ןֵּמִייִּכ ס ּוהְעַרְל םינש
 = ןיא הֵּבְׁשִנִא רֵּבְׁשִנֹוא תֶמּו רמְׁשִל הָמָהְּב-לְבו השדוא
 י רי חלש אלדםַא םָיִנש ןיֵּב הָיְהִּת הָוהְי תעְבש :הֶאר
 אי בנדא :םלֶשי אלו ילָעְּב חקלו והער 'תֶכאָלְמַּב

 גי דע ּוהֲאָבְי ףרש ףֶרְמ"מִא :וילעבל םלשי ומעמ בע |
 | פ | ןםלשי אל הָפַרְמַה
 / ךיִא לְּב תמ"וא רכש ּוהֲעַר םעמ שיא לֵאָׁשִייִבו

 = ל חעמ 'ד נג

 'לש ככ ם

 וג אצתייכ ט

 .ןלָאצַאּב

 18 - ןיטפשמ ,תומש

 ןוא ;טלעג ןטימ ןלייטעצ ךיז ןּוא ,סקָא ןקידעּבעל םעד
 ויא סע ביוא*  .ןלייטעצ ךיז יז ןלָאז ןטיוט ןטימ ךיוא
 ןוא ,ןָא גנַאל ןופ סקָא רעקיסיוטש ַא זיא רע זַא ,טסּוװַאּב
 יַאּב ןלָאצ רע לָאז ,טיהעג טינ םיא טָאה סָאּבעלַאּב ןייז

 ןרעהעג לָאװ רעטיוט רעד ןוא ,סקָא ןרַאפ סקָא ןַא ןלָאצ
 : | = .םיא וצ

 | ,סּפעש ַא .רעדָא סקָא ןַא ןעבנג טעװ ןַאמ ַא א
 לָאז ,ןפיוקרַאפ םיִא טעוו רע רעדָא ,ןטכעש םיא טעוו ןּוא
 - ןרָאפ ףָאש ריפ ןוא ,סקָא ןרַאפ רעדניר ףניפ ןלָאצַאּב רע
 007 .ספעש

 ,גנוכערּבניַא א יב ןרעװ טּפַאכעג טעװ בנגַא אי 'בכ
 ָאטינ זיא ,ןּברַאטש טעוו ןוא ןגָאלשעג ןגירק טעוו ןּוא

 -פיוא ויא ןּוז יד רעּבָא בוא *  .דלושטּולב ןייק םיא רַאפ
 = .דלישטּולּב םיא רַאפ ָאד זיא ,םיא רעּביא ןעגנַאנעג

 לָאז ,טינ טָאה רע ביוא ;ןלָאצַאּב רע זּומ ןלָאצַאּבא

 .טעוו ןענופעג ביוא* .הבנג ןייז רַאפ ןרעװ טפיוקרַאּפ רע

 לס ,עקידעּבעל ַא טנַאה ןייז ןיא הבנג יד ןרעװ ןענּופעג

 ןלָאצַאּב רע לָאז ,טּפעש ַא יס ,לזײא ןַא ייס ,סקָא ןַא

 | | .לּפָאט

 ַא .רעדָא .דלעפ \ ַא -ןסעּפָא ןוָאל טעװ ןַאמ ַא א

 טעװ יז ןוא ,המהב ןייז ןזָאלסױרַא טעװ ןּוא ,ןטרָאגנייוו
 = ןטסעּב םעד טימ רע לָאז ,דלעפ סנרעדנַא ןַא ןיא ןסעּפָא
 ןטרָאגנַײװ ןַײז ךופ ןטסעּב םעד טימ ןּוא ,דלעפ ןייז ןּופ

 ןפערטנָא 1 טעװ ךוא ,ןייגסיורַא טעו רעייפ ַא ןַא*

 רעדָא , ,גיוטס א ןרעװ טרעצרַאפ טעװ סע ןּוא ,רענרעד |
 .הפרש יד ןדנּוצעגנָא טָאה סָאװ רעד ןלָאצַאּב ןלָאצ לָאז ,דלעפ ַא רעדָא ,האובת עקידנעייטש

 ּביוא ,זיוה סנַאמ םעד ןופ ןרעװ טעבנגעג טעװ סע ןוא ,ןטיה םּוצ ןכַאז רעדָא טלעג רבח ןייז ןּבעג טעו ןַאמ ַא זַא '
 ;לּפָאט ןלָאצַאּב רע לָאז ,ןרעוו ןענופעג טעװ בגג רעד
 ;בטָאג ּוצ ןענענעג זיוה ןּופ

 סָאּבעלַאּב רעד לָאז ,ןרעװ ןענּופעג טינ טעװ בגג רעד ביואי
 ןופ דשח ןכעלטיא ייב* .ּבָאה סרבח ןייז ףיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טינ טָאה רע יצ

 ,ךַאז רענערָאלרַאפ זיא סע רעסָאװ ןגעוו ,דײלק ַא ןגעװ ,ספעש ַא ןגעװ ,לוייא ןַא ןגעװ ,סקָא ןַא ןגעװ ,טייקבעלרעמוא
 לָאו ,קידלוש ןכַאמ טעוו טָאג ןעמעו רעד ;טָאג רַאּפ פ ןעמיק ןדייּב ןופ ךַאז יד לָאז ,סע ויא סָאד ןַא ,טגָאז רענייא סָאװ
 .לּפָאט רבח ןייז ןלָאצַאּב

 ,ןטיה םוצ המהב זיא סע רעסָאװ רעדָא ,סּפעש ַא רעדָא ,סקָא ןָא רעדָא ,לוייא ןַא רבח ןייז ןּבעג טעוו ןַאמ ַא ואי
 ןופ העובש ַא לָאז* ,טינ טעו רענייק ןעװ ,ןרעװ ןעננַאפעג רעדָא ,ןרעוו טקידעשעג רעדָא ,ןלַאפקעװַא טעװ יז ןוא
 לָאז סָאּבעלַאּב ריא ןוא ;ּבָאה סרבח ןייז ףיוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טינ טָאה רע ביוא ,ןדייב ייז ןשיווצ ןייז טָאג
 .ןלָאצַאּב טינ ףרַאד רע ןּוא ,ןעמעננָא סע |

 ..סָאּבעלַאּב

 .ןלָאצַאּב טינ רע ףרַאד

 = ףיא ןלָאצַאּב רע זומ ,םיא ןּופ ןרָאװעג טעבנזעג יז ויא ןעבנג רעּבָא ּביוא י*

 רעטקוצרַאּפ ַא ראפ :תודע םוצ ריא ןּופ ןעגנערב רע לָאז ,ןרָאװעג טקּוצרַאפ יז ויא ןקּוצרַאפ ּביוא ו

 = ףיא ויא-ןלַאפקעוו רעדָא -ןרעװ טקידעשעג טעו יז ןוא ,רבח ןייז ןופ זהמהב ַאנ ןגרָאּב טעװ ןַאמ ַא זַא ןוא *

 = = .ןיד"תיַּפ וצג .לטיּפַאק ןקידרעירפ ןופ 37 קוספ טימ ךיז טדניּברַאפ א
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 ּביוא + .ןלָאצַאּב ןלָאצ רע זומ ,ריא טימ טינ סָאּבעלַאּב

 .ןלָאצַאּב טינ רע ףרַאד ,ריא טימ ויא סָאּבעלַאּב ריא

 ..ןיול ריא ןיא ןײרַא סָאד טײג ,ענעגנודעג ַא זיא יז ביוא

 זיא סָאװ יורפגנוי ַא ןריפרַאפ טעוו ןַאמ ַא ןַא ןּוא 5

 ןדנ טימ רע לָאז ,ריא טימ ןגיל טעװ ןּוא ,טסנקרַאפ טינ
 .ּבײװ ןייז רַאפ ןכַאמ יז
 ןּופ ןדנ םעד טיול טלעג ןלָאצַאּב רע לָאז ,ןּבעג ןלעװ טינ

 0 .ןעיורפגנוי
 .ןבעל ןוָאל טינ ּוטסלָאז הפשכמ איי |

 ןטייט לָאז המהב ַא טימ טניל סָאװ רעכעלטיאיי = |

 .ןרעװ טײטעג

 הוהי ּוצ .ץױחַא ,רעטעג וצ טכַאלש סָאװ רעד

 | | .םרח ןרעוו לָאז ,ןײלַא

 טסלָאז ןוא ,ןעדווירק טינ וטסלאז ןדמערפ ַא ןּוא יז |

 ןיא ךעװעג | ריא טייז עדמערפ םורָאװ ,ןקירד טינ םיא

 | .םִיַרצִמ דנַאל

 .ןקינייפ טינ ריא טלָאז םותי ַא ןּוא הנמלַא א

 טעװ רע רָאנ יװ ,ויא ,ןקינייפ םיא וטסעוו ןקינייפ ביוא *

 .יירשעג ןייז ןרעהּוצ רעכיז ךיא לעװ ,רימ .ּוצ ןעיירש

 ןעגרה ְךייַא לעוו ךיא ןּוא ,ןעמירג טעוו ןרָאצ ןיימ ןּוא +*

 ןוא ,תונמלַא ןייו ןלעװ רעּבײװ ערעיײַא ןוא ,דרעווש ןטימ

 .םימותי רעדניק ערעײַא

 ןַאמירָא םעד ,קלָאפ ןיימ ןעייל טלעג טסעוו ּוד זַא *+

 ריא ;בֹוח -לעּב ַא לוו םיא ּוצ ןייז טינ ּוטסלָאז ,ריד יב

 - .  . .ןזניצ םיא ףיוא ןגײלפױרַא טינ טלָאז

 ,דיילק טרבח ןייד ןוּכשמ ןיא ןעמענ טסעוו ּוד זַא* |

 ;רעטנוא טייג ןוז יד רעדייא ןרעקמּוא םיא סע ּוטסלָאז

 ןייז ויא סָאד ,קעדּוצ רעקיצנייא ןייז זיא סָאד םורָאװ =

 ,זיא .?ןפָאלש רע טעװ סָאװ ןיא ;בייל ןייז רַאפ דיילק

 םיטּפשמ ,תֹומׂש |

 םיא יז טעוו רעטָאפ ריא בוא !*

 7 ,גכ-14 ,בכ

 ריִכָׂשימַא םלשי אֵל מע וילָעְּב-מִא :םלשי םלש ָּמִע די

 רֶׁשֲא הָלּותְּב שיא הָתְפַיכ ם ורכש אָּב אווה" וט

 "בָא :השאל ול הָנְרָהְמִי רֶהַמ ּהָּמִע בש הָשְראדאל זמ

 .ּותְלּוחְּבַה רַהְמְּכ לכשי ףֶסַּכ ול ּהָּתְִל-ָהיֵבָא ןָמִי ןָאָמ

 תֹומ הָּמֵהְּב-םִע בכשילָּכ .:הָיחַת אל הפשכמ ס ?
 חי

 :ודבל הוהיל יִתְלְּב םרחי םיהלֶאְל חבו ם :תָמּח ש

 :םיִרְְמ ץֶרָאְּב םָתיִיָה םיִרג"יפ ונצָתְלת אלו הָנֹותיאְל רנְו כ
 יכ ותא הָנעֶת הנע-סא :ןַעֶת אל םיִתָ הָנָמלַא-ָּב ₪
 יפא הֶרָחְ ;ֹותְקֲעַצ עַמְׁשֶא ַעֵמָׁש לא קַעְצִי קַעָצְיְמֶא כ

 םּוםיִמֹחְיטְכִנְבו תל םֶכיֵׁשְנוְהְו ברָחְּב םֶכְתֶאיִּתְנַרַהְו

 ול היקס"אל מע יִָעַה-תֶא ימעתַא הנלפ \ ףֶכָּכיִא די

 תַמְלַש לֶּבְחַּת לָבָקְִא של ֹויְלָע ןומישְתראל הָׁשֹנְּב הכ
 ּהָדַבָל התופק אוה יכ ול ּונְביִׁשְּת ׁשֶמָׁשַה אָּביִדע ּךֵעַר וכ

 יִתְעַמשְו ילַא קעֶציייַּכ הָיָהְו בָּכׂשִי המב יחעל ותלמש אוה

 אֵל ְּךֶמַעְב איש ללְַת אל םיִהְלֶא ם י נָא ןח יבר
 ילדִִּּ ךינָב רֹכְּב רֶחַאְמ אֵל ָּךַעְמְִ ךְתֶאְלְמ {רֶאָה חכ
 םֹיַּב וּמִא-םע הָיְהִי םיִמָי תַעְבש ףנאצל ףרשל הֶׂשֲעַמְַּכ טו
 הָדׂשַּב רֶׂשֶבּו יל ןוְהִּת ׁשְרקייִׁשְנַאְו :יִליֹונְּתִּת ינמשה ל

 ג

 -ם / ותא ןוכלשה בֶלָכל ולצאת אֶל ל ָפַרְמ
 . נכ

 דע תֶיהְל עֶׁשְריִמע ְךדי תֶׁשֵּתילַא אוש עמש אָׂשַת אל א
 ביודלע הָנֲראלְו תלרל םיִּבְרייִרֲהַא הָיְהִתיאְל ;סֶמֶח ב
 ס  :וביִרְּב רֵּדְהֶת אל לו :תֶּטַהְל םיִּבַ יִרֲחַא תָטְנְל ג
 :ול וטבישח בֵׁשֲה העת ורֹמֲה וא בא רִׁש עֶנְפִת יִּכ ד
 ְָּלִדחַו אָׂשִמ תַחַּת ץֵבֹר באנש רֹוָמָח הָאְרְתְּכ ם ה
 בָא טפשמ הָּמֵת אק ם :ֹמִע בועת בו דל בֹוֲעַמ ימח

 נרָהָּת-לַא קידצו קה קָחְרִּת .רקשירבדמ גוביִרְּב י

 םוקוספב רפסה יצח '%כ קיזב ץמק 2 ותוסכ "ן'כ םיסנ לוגס 'דכ

 .קילעוטייל ןיּב ךיא םורָאװ ,ןרעהּוצ ךיא לע ,רימ ּוצ ןעיירש טעוו רע וא

 = .ןכּולפ | טינ ּוטסלָאז קלָאפ ןייד ןיא טשריפ ַא ןּוא ,ןטליש טינ ּוטסלָאז טָאג = <

 .ןקיטעּפש טינ ּוטסלָאז יעפָש ןייד ןּוא טייקליופ ןייד ףופ ּבָאג ידו =

 ;ףָאש ענייד טימ ,סקָא ןייד טימ ןָאט וטסלָאז ןכיילגסעד = = .רימ ּוצ ןּבענּפָא ּוטסלָאז ןיז ענייד ןּופ רוָכּב םעד

 .רימ ּוצ ןּבעגּפָא סע ריא טלָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ,רעטּומ ןייז יב ןייז סע לָאז געט ןּביז

 ןרַאפ ;ןסע טינ ריא טלָאז דלעפ ןפיוא רעטקוצרַאפ ַא ןופ טילפ א ,ןייז רימ .ריא ,טלָאז ןשטנעמ עקילײה ןּוא < |

 -ןּפרַאװקעװַא סע ריא טלָאז טנוה

 "מּוא ףיוא תודע ןַא ןייז וצ עשר םעד טימ טנַאה ןייא ןכַאמ טינ טסלָאז ;גנַאלק ןשלַאפ ַא ןוָאלסױרַא טינ טסלָאז גכ

 ךָאנ ןגיינ וצ :ךיו ידּכ ןגָאז תודע טינ ּוטסלָאז גירק ַא ןיא ןּוא ;ןוייב םּוצ םיּבַר ַא ךָאנ ןײגכָאנ טינ טסלָאז* .טכער

 .גירק ןייז ןיא ןעװענַאש טינ ּוטסלָאז ןַאמירָא ןַא ןוא* .ןעיירדרַאפ וצ םיּבַר ַא
 .םיא ּוצ ןרעקמּוא םיא ןרעקמוא ּוטסלָאז ,קידנעשזדנָאלּב ,לוייא ןייז רעדָא ,סקָא סאנש ןייד ןפערט טסעוו ּוד זַא +

 יּפָא ;םיא ּוצ ןוָאלרעּביא ןופ ןטלַאהּפָא ךיז וטסלָאז ,אשמ ךַײז רעטנּוא ןגיל לזייא סאנוש ןייד ןעז טסעװ ּוד זַא

 .םיא טימ םענייא ןיא ןדניּבּפָא ּוטסלָאז ןדניב
 ךיז ּוטסלָאז קספ ןשלַאפ ַא ןּופ י .גירק יז ןיא ןיבא ןיד ןופ טכער סָאד ןעײרדרַאפ טינ טסלָאזי

 ןביילב ךוָאל טינ לעװ ךיא םורָאװ ;ןעגרה טינ ּוטסלָאז ןטכערעג ןּוא  ןקידלּושמוא ןַא ןוא ,ןרעטייוורעד

 .רעטלעק ןייד-ןופ סּונסיוא םעד ןופ ןּוא ,טינש ןייד ןופ טייקלופ רעד ןּופ ּבָאג יד :גנוצעורעּביא ערעליופ א



 ח ועו דחשה יִּכ קת אֵל ַמְׂשְו :עָשְר קיִדְצַאדאָל יִּכ
 < םָּתְִו ץֶחְלת אל ךנו :םיקידצ יִרְבִּד ףלְַו םיִחָקִּפ
 :טיַרצמ ץֶרֶאְּב םֶהיֵיָה םיִרָנייִּכ רגה ׁשֶפָנ-תֶא םָּתְעַדְי
 ;הָתָאּוְבְה-תֶא .ָּתְפסֶאְו ּךַצְרַא-תֶא עַרְּת םִנָׁש ששו

 םֶרֶתִיְו ָמע יְבֶא לָכֶאְו ּהָמָׁשִשנּוהָנָמְמִׁשִּ תַעיִבְּׁשִהְו |
 טיִמָי תֶׁשֹש :דתיל דמְרַכְל הָׂשַַּתְרּכ הֶרָׂשִה תה לכאת
 רוש חוני ןַעַמְל תֶּבׁשִּת יעיבשה םֹיִבּו ךִׂשֲעַמ השעה
 ִתְרמָא--רֶׁשֲא לֶכְבּו :רֶגְו ָךתָמַאְרְּב שפנו רמו
 = אל יהי אל םיִרָחֲא םיִהְלַא םֵׁשְוּורָמָׁשִּמ םָכילֲא
 די נח תא :הָנׁשַּב יִל :ְחָּת םיִלָנְר שלש | :דיפילע עֶמְשִי
 .ףמיוצ רׁשֲאַּכ תוצמ לכאה םיִמָי תעְבְש רֹמְׁשִּת תוצמה
 וארידאלו םִיָרְצִמִמ ָתאָצְי ובייִּכ ביִבָאָה ׁשֶדֶח דעומְל
 ט הרשפ עת רשא ךישעמ יִרוַּּב ריִצָקַה גַחְו :םקיר נפ
 - צהְרָׂשַתְדִמ יָשִעַמתֶא ַפְסְעִּב הָנָׁשַה תאְצְּכ ףסָאָק גו
 "ו ןְרָאָה ייֵנְּפ-לֶא ּךְרּוכז-לָּכ הָאָרָי הָנָׁשַּב םיִמָעְּפ ׁשֶלֶׁש
 יי בל לאלו יתבזדמד ץמָח-לִצ חַּבְותיאְל :הָוהְי
 ה תב איִבְּת ּדְתַמְדַא יִרֹוּכִּב תישאר ;רֶקֶּבירִע
  ם ווא בֶלֲחַּב יִדָּג לָשבְתְאְל ריקא
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 וי 7 אכל רָב ָךְרֶמְׁשִל ףיגפל לָאלַמ חלש יבא הוה
 אכ ולקפ עַמָׁשּו ויָנְּפִמ רֶמָשַה :יִתְנִכָה רֶׁשֲא םלָמַה-לֶא

 בכ : ;ָּבְרקְּביִמׁש יִּכ םֶכָָׁשְפִל אָׂשי אֵל יִכ יִּ רמַת-לַא |
 - תביאו רפדא רֶׁשֲא לּכ ָתיִָׂעְו ולקְּב עַמְׁשִּת ומשא

 ט לנפל יִלֶאְלַמ .דלורפ יצא יתְרצְו ּךיִבְיַאדתֶא |
 יפוביהו יוחה יִנַנְּכהְויִזְרְּפַהְו יִּתִחַתְ ירמָאָה-לֶא ּךאיִבָהְו
 דכ אלו םֶדְבֶעָת אֵל םָהיֵחְלאֵל הָוְחְתְשַתְדאְל .:ויִתְרַחְכִהְו
 רֵּבַשְּת רֶּבַׁשְו םַמְרָהְּת םִרָה יּכ םֶהיׂשֲעַמְּכ הֶׂשֲעַת
 הכ "ןירָא ב םֶּכִהְלֶא הָוהְי תא םֶּתְדבְַו :םֶהיֵתְכַּצַמ
 'ש אל ם !ףֶּבְרַּקִמ הָלֲחַמ יִתֹרְסַהַו - דומימדתאו דמחל |

 0000000000 סיטּפשמותֹומש
 -,ןעמענ טינ וטסלָאו דחש ןּוא *- .ןקידלוש םעד טכערענ
 יד טיר א ,עקידעעז דניִלּב טכַאמ דחש טורָאװ
 0 יי .עטבערעג ןופ רעטרעוו

 ריא םורָאװ ,ןקירד טינ וטסלָאז ןדמערפ ַא ןואי | |
 טייז .עדמערפ ליוו ,ןדמערפ םעד ןּופ טימעג סָאד טסייוו |

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ריא

 דנא ןוא דנַאל ןייד ןעייז ּוטסלָאז רָאי סקעז ןואי* =
 ןטסלָאז רָאי עטעּביז סָאד רעּבָא ** ;האובת ריא ןעלמַאז

 םינויבא יד ידּכ ,יירפ ןוָאלרעּביא סע ןּוא ןזָאלרַאּפ סע
 לָאז ,ייז ןופ טּבַײלּב סָאװ ןוא ;ןסע ןלָאז קלָאפ ןייד ןּופ

 ןייד טימ ןָאט ּוטסלָאז ןכיילגסעד .דלעפ ןּופ היח יד ןסע

 יי : .ןטרָאגטרעּבלײא ןייד טימ ,ןטרָאגנײװ

 ןפיוא ןוא ; ,טעּברַא ענייד ןָאְט וטסלָאו עט סקעו* =

 סקָא ןייד ןעור- .לָאז סע ידּכ ,ןעור וטסלָאז גָאט ןטעּביז

 ןײד ןופ ןוז רעד ןעמעטעּפָא לָאז סע ןּוא , ,לוייא ןייד ןוא
 .רעדמערפ רעד ןוא ,טסניד ךיר

 טלָאו ,טנָאועגנָא ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןיא ןוא <
 רעטעג עדמערפ ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא ;טיהענּפָא ןייז ריא
 דעג טיִנ מ ןייד ןופ לָאז סע ;ןענָאמרעד טינ ריא טלָאז
 | יי ר / | .ןרעוו טרעה

 וצ בוי ַא ; ןטלַאה וטסלַא רָאי ןיא לָאמ ירד += |

 עט ןמיז :ןטיה ּוטסלָאז תוצמ ןּופ בוטדמוי םעד * = .רימ
 = וצ ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא יװ יװַא ,תוצמ ןסע ּוטסלָאז
 םיא ןיא םורָאװ ,ביבָא שדוח ןיא טייצ רעטלעטשעג רעד
 - שנ ךיז לָאז עמ ןוא ;םִיַרצִמ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא וטסיב
 = = ,טישש ןּופ בוטדםוָי םעד ןּוא * ;ןקידייל טימ רימ רַאפ ןזײװ

 טסעװ ּוד סָאװ ןופ ,טעּברַא ענייד ןופ טכּורפטשרע יד ןּופ |

 ןופ טעּברַא ענייד ןייֵא טסלמַאז ּוד ןעוו ,רָאי ןּופ וָאלסיוא םייּב נול ןופ בוט-םוי םעד ןוא ;דלעפ ןיא ןעייזרַאפ |
 | =  .טָאג ,רַאה םעד רַאפ ןוייוו ךיז ןעניושרַאּפסנַאמ ענייד עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ יירד * .דלעפ

 ןופ סטעפרעפפָא סָאד ןוא ;רעפפָאטכַאלש ןיימ ןופ טולב סָאד טיורב ןטרעייועג טימ ןייז בירקמ טינ טסלָאז יי
 .ירפ רעד ןיא ויּב ןקיטכענרעּביא טינ לָאז בוט-םוי ןיימ

 0 ג ג יד הוהי י ןופ ויוה ןוא ןענערּב ױטסלָאז דרע ןייד ןופ עקיטייצירפ טשרע ידו

 .ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעקיצ ַא ןכָאק טינ טסלָאז
 טרָא םעד ּוצ ןעגנערב ּוצ ךיד ןּוא ,געוו ןפיוא ןטיה ּוצ ךיד ,ךאלמ ַא סיורַאפ ריד קיש ךיא ,עו*

 ךָא ;ןקינעּפשרעדיװ < 'טינ טסלָאז ;לוָק ןַײז וצ רעה ןּוא ,םיא רַאפ ךיד טיה* .טײרּבעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ
 - יּוצ בוא /רעְּבָא < = .םיא ןיא ןיא;ןעמָאנ ןיימ | :לײװ ,ךערּברַאפ :רעױַא ןּבעגרַאפ טינ טעװ רע םורָאװ ,םיא
 ןוא- ,טנייפ . ענייד - .ןטנייפ ךיא לעװ ,דער ךיא סָאװ ץלַא ןָאט  טסעװ ןוא ,לוָק ןייז ּוצ ןרעהּוצ ּוטסעװ ןרעה
 ,ירֹומָא םעד ּוצ ןעגנערּב ךיד טעװ רע .ןּוא ,סױרַאּפ ריד ןייג .טעװ .ךאלמ ןיימ םורָאװ* .רעקירד ענייד ןקירד
 טסלָאז* ,ןקיליטרַאּפ יז לעוו ךיא ןּוא ;יסּובי םעד ןּוא ,יִוָח םעד ,יִנֲעַנּכ םעד ןּוא ,יזרפ םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא
 ןרעטשעצ טרעיינ ;םישעמ ערעײז יװ יוזָא ןָאט טינ טסלָאז ןוא ,ןעניד טינ יז טסלָאו ןוא ,רעטעג ערעייו ּוצ ןקּוּב טיג ךיו
 = ,טָאג רעיא הוהי ןעניד טלָאו ךריא :ןוא 06 .רענייטשלייז ערעייז ןכערּבעצ וטסלָאז ןכערבעצ ןּוא ,ןרעטשעצ ייז ּוטסלָאז
 טינ טעװ סע** . .ריד ןשיווצ ןופ טפַאשקנַארק ןָאטּפָא לעװ ךיא ןוא ;רעסַאװ ןייד ןוא טיורב ןייד ןשטנעּב טעװ רע ןּוא



 םיטפשמ ,תומש +=

 ;דנָאל ןייד ןיא הרקע ןַא רעדָא ןירעפרַאװרַאפ ַא ןייז

 המיא ןיימ * .ןליפסיוא ךיא לעװ געט ענייד ןּופ לָאצ יד

 סָאדלַא ןעלמּוטרַאפ לעוו ןּוא ,סױרַאפ ריד ןקיש ךיא לעװ

 = ןרעק לעװ ךיא ןּוא ,ייז ןשיװצ ןעמּוק טסעוו ּוד סָאװ קלָאּפ

 = לעװ ךיא ןוא * .ריד ּוצ ןקַאנ ןטימ טנייפ ענייד עלַא -

 ןביירטרַאפ טעװ יז ןּוא ,ןיּבנרָאה יד סיורַאפ ריד ןקיש

 ךיא * .ריד רַאפ ןופ ,יּתִח םעד ןוא ,ינֲעַנּכ םעד ,יִוָח םעד

 ,רָאי ןייא ןיא ריד רַאּפ ןּופ ןּבײרטרַאפ טינ יו לעוו

 טעוו סע ןּוא ,שינעטסיוו ַא ןרעוו דנַאל סָאד טעװ רעמָאט

 יכעלסיּב" .דלעפ ןופ היח יד ריד ףיוא ןרעמ ךיז

 זיּב ,ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ ייז ךיא לעװ וייווכעלסיב

 סָאד ןּברַא טסעוו ןּוא ,ןרעּפכורפ ךיז טסעװ וד ןענַאװ

 ףוס"םי ןופ קרַאמענ ןייד ןכַאמ לעװ ךיא ןוא * .דנַאל

 ;אךייט ןזיּב רּבדמ ןּופ ןּוא ,םיתשלפ יד ןּופ םי םעד זיּב ןּוא

 ןופ רעניֹוװַאּב יד טנַאה רעיײֵא ןיא ןּבעג לעװ ךיא םורָאװ

 טסלָאּו* .ריד רַאפ ןּופ ןּבײרטרַאפ ייז טסעוו ןּוא ,דנַאל

 טינ ןלָאז יז* .רעטעג ערעייו ןּוא ייז דנּוּב ַא ןסילש טינ

 ןקידניז ןכַאמ טינ ךיד ןלָאז ייז ידּכ ,דנַאל ןייד ןיא ןציו

 סָאד םורָאװ ;רעטעג ערעײז ןעניד טסעו ּוד זַא ,רימ ּוצ

 /  .געלכױרטש ַא רַאפ ןייז ריד טעװ

 ,סָאג ּוצ ףױרַא ייג :טגָאזעג רע טָאה ןהשמ ּוצ ןּוא ! דכ

 ןופ קיצעּביז ןוא ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ ,ןרהַא ןּוא ,וד 4 77

 ְךֶחֵאְו השמ לעו ! הֶּלִאָה םיִרָבְדַה-לָּכ לע םָכָּמִע <
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 ;אלמַא ימי רְַמִמ"תֶא ףצראְּפ הרקע הָלִַׁשְמ הָיָהִת
 רֶׁשֲא םֶפָר-לָּכיתֶא יתמהו ּךינְפִל חַּלׁשֲא יִתְמיאתֶא

 יתחלשו :ףרע ףילא ְךיִבָא-לָּכיִתֶא יִּתֲתְו םֶהְּב אָבָּת חנ
 "תרָאְו יִנֵַנְּכַה-תֶא יוחַה-תֶא הרגו דינְפִל הָעְרצַד-תֶא

 ךֶּפ תֶחֶא הָנְׁשִּב ּףינָּפִמ נשרנא אָל :ךינְפְּלִמ יִּתִחַה טכ
 עמ ּוהְרָׂשַה תוח ּךֶלֶע הָּברְו הָּמְמְׁש ץרָאָה הָיְהִּת ל

 ' :ץֶראְדתֶא תלחנו הֶרְפִּת רֶׁשֲא דע ףינפמ ונשרגא טעמ
 רָברִּמִּו םיִּתְׁשִלְּפ םיידעו ףוסדםימ .ךֶלֶבִנ-תֶא יִַּׁשְו אל

 ומתְשרנו ץֶרֶאָה יִבְׁשְי תֶא םֶכְדְָב ןֵּתֶא | יִּכ רֶחְנַה- דע
 וכשי אֵל !תיִרְּב םֶהיֵהְלאַלְו םֶהָל תֹרֶכְתיאְל :נָּפִמ
 דיפ טֶהיֵהָלֶא-תֶא דֹבֲעַמ יִּכ יל ָךְתֶא יאיִטֲחיּפ ךֶצרַאְּב
 ו -  .ושָקמְלל היה

 . 'דכ 0

 אּוריִבֲאַו בַדָנ ןרָהַאְוהָּתַא ההְי-לֶא הלע רַמָאהָׁשֹמ-לֶאְו *
 השמ שנו :קֶחָרְמ םֶתיֲִחַּתְׁשַהְו לארשי ונקזמ םיִעְבַׁשְו ב
 אָכִה :וִמע ולי א םֶעָחְו ושי אל םֶהָו הָוהְילֶא ֹוּדַבָל 1

 םיִטפְׁשִּמַהלָּכ תֶאְוהָוְייִרְבד-לֶּכ תא םָעְל רפסינהָשמ
 רֶּבַּד-רֶׁשֲא םיִרָבָּדֲה-לְּכ ּורְמאּיַו דָחֶא לוק םָעָה-לֶּכ ןעיג

 טכפשוו הָוהְי יִרְבִּדילְּכ תא הָׂשֹמ בֵּתְכּיו !הָׂשֲענ הָוהְי ד
 הדָבֵצִמ הֵרָׂשֶע םיִּתְשּו רָהֶה תחת ַחּבומ ןֶבָיו רקבּב

 לארשי יב ירָענְ"תֶא חלש :לֶאְרְשי יטבש רשע םינשל  ח
 קו !םיִרְּפ הָוהיל םיִמָלְׁש םיִחְבְ ובו תלע למ ו

 "לע קֶרָז םֶּדַה יִצֲחְו תֶננאְּב םשו םֶּדַה יִצֲה הָׁשֹמ
 ּוְמאֹּו םָעָה ייְֶאְּב אָרְקִיו תיִרְּבַה רֶפֵמ חקינ :ַחְבוִּמַה +
 םָּדַה-תֶא הֶׁשֹמ חו :עֶמָׁשְו הָׂשֲַנ הָודְי רָּבדירֶׁשָא לֶּכ ח

 הָוהְי תַרָּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַה-םַד הגה רֶמאֹו םָעָה-לַע קר
 בֶדָנ ןִרֵ

 לארי יהלא תֶא וארו :לארשי ינקומ םיִעְבְשְו אּוליִבֲאַז י

 ןלָאז יז רעּבָא ;טָאג ּוצ ןענענעג לָאז ןיילַא השמ ןוא* .ןטײװ רעד ןופ ןקוּב ךיז טלָאז ריא ןּוא ,לארשי ןופ עטסטלע יד

 .םיא טימ ןייגפיורַא טינ לָאז קלָאּפ סָאד ןּוא .ןענענענ טינ

 עצנַאג סָאד ןּוא ;ןצעזעג עלַא ןּוא ,טָאנ ןופ רעטרעװ עלַא קלָאפ םעד טלייצרעד טָאה ןּוא ,ןעמוקעג השמ זיא

 .ןָאט רימ ןלעװ טדערעג טָאה טָאג סָאװ רעטרעװ עלַא :טגָאזעג ןוא ,לוק ןייא טימ טרעפטנעעג טָאה קלָאפ

 טיובעג טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה רע ןּוא ,טָאג ןופ רעטרעװ עלַא ןּבירשרַאפ טָאה השמ ןּוא +

 עגנוי יד טקישעג טָאה רע ןּוא* .לארׂשי ןּופ םיטבש ףלעווצ יד ןגעקַא רענייטשלייז ףלעווצ ןּוא ,גרַאּב ןרעטנוא חּבומ ַא

 .טָאג וצ רעפּפָאדירפ ןסקָא טכַאלשענ ןוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיוא ןּבָאה יז ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ טייל

 דעג רע טָאה טּולּב םעד ןּופ טפלעה ןּוא ,סנקעב ןיא ןָאטעגנײרַא ןוא ,טּולּב םעד ןּופ טפלעה ןעמונעג טָאה השמ ןוא *

 ןּבָאה ייז ןוא ;קלָאפ ןּופ ןרעיוא יד ןיא טנעיילעג ןּוא ,דנוב ןופ ךּוּב סָאד ןעמונעג טָאה רע ןּוא' .חּבזמ ןפיוא טגנערּפש

 טָאה ןוא ,טּולּב סָאד ןעמונעג טָאה השמ ןּוא* .ןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעװ טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא :טגָאזעג

 ףיוא ְךייַא טימ ןסָאלשעג טָאה טָאג סָאװ דנוּב םעד ןּופ טּולּב סָאד זיא טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,קלָאפ ןפיוא טגנערּפשעג

 | / | | | .רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא

 ײז ןוא * ;ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ,לארשי ןופ עטסטלע יד ןּופ קיצעביו ןוא ,אּוהיבַא ןוא ,בָדָנ ,ןרהַא ןוא ,השמ וא:

 .תָרּפ ךייט א
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 םבימְשה םָצָעְכּו ריפפה תנבל השעמכ וילנר תַחָתְ
 אי דתֶא וזחיו ודי חלש אל לָאָרׂשִי ינְּב :ליִצָא-לָאְו :רֵהְׂשָל
 בי ;רֶׁשֹמ-לֶא הוהי רָמאַּו | ם :ּתְׁשִּ ּולְכאֹיַו םיִהלֲאָה
 ןֵֶאָה תֶחְלְַתֶא ףל הָנתֶאְו םשדהיהו הֶרָהָה ילא הלע
 + ?חשמ םקו | :םתרוהל יִתְבַתָּכ רֶׁשֲא הָיצִמִהְו הרותהו
 די 3 :םיהלאה רַה-לֶא השמ לע ְרָׁשְמ עשה
 הָּנְו םֶכיֵלֲא בּושָנרָשָא דע הו ונלחובש לַמָא םינקזה
 פמ לע 1 :םהְלַא שגי םיִרָבּד .לפבדימ םֶכָּמִע .רּוחְו ןֵרָהַא
 ₪ הוהיידובכ ןְֵּׁשִיַו :רֶהָה-תֶא ןָגֶעַה כו רָהָה-לֶא הָׁשֹמ
 השמדלא אָרְקִיַו םיִמָי תשש ןָנֶעַה והפכו יס רה"לע
 זי שָאָּכ הָוהְי דוב הָאְרַמּו :ןֵנֶעָה ךותמ יעיבשה םלַּב
 חי השמ אבו ;לֵאָרְׂשִי נב יִניֵעְל .רָהֶה ׁשאַרְּב תֶלֶכֹא
 םוי םיִעְָּרַא רֶהֶּב השמ יהיו רמה לאל ל ןגֶעָה ְךֹותְּב
 8 0 ל םיִעָּבְראְ

 .גרַאּב םעד טקעדענוצ טָאה ןקלָאװ רעד ןּוא ,גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא השמ ןּוא 2
 ;געט סקעו טקעדעגניא םיא טָאה ןקלָאװ רעד ןּוא ,יניס גרַאּב ןפיוא טּורעג טָאה טָאג
 .ןקלָאװ ןופ ןהשמ ּוצ ןפורעג

 4060 ר - המורת ,תומש

 סיפ ענייו רעטנּוא ןּוא ;לארשי ןופ טָאנ םעד ןעועג ןּבָאה
 .,ןייטשריפַאס ןּופ קרעוורעטסַאלפ ַא יװ ױזַא ןעוועג ויא
 ףיוא ןוא יי :טייקרעטיול ןיא ןײלַא למיה רעד יװ ױזַא ןוא
 -סיוא טינ רע טָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ טײללדַא יד
 ןּבָאה ןוא ,טָאג ןעזעג ןּבָאה ייז ןוא ;טנַאה ןייז טקערטשעג
 =  .ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג

 וצ .ףױרַא םּוק :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא
 ןּבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןטרָאד יז ןוא ,גרַאּב ןפיוא רימ
 טָאּבעג םעד ןוא הרות רעד טימ תוחּול ענרענייטש יד
 .ןענרעל ּוצ יז ןבירשעגפיוא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,ץושוהל רענידַאּב ןייז ןּוא ,השמ ןענַאטשעגפיוא א =
 ןוא +* ..טָאג ןופ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאנעגפױרַא ויא השמ ןוא
 ,ודנוא ףיוא ָאד טרַאה :טגָאזעג רע טָאה עטסטלע יד ּוצ
 - ןענייז טָא ןּוא - .ךייַא וצ ןרעקמּוא ךיז ןלעװ רימ ןענַאװ ויב
 לָאז טפשמ ַא טָאה סע רעװ ;ךייַא טימ ךוח ןוא ןרהַא
 יי .יײז וצ ןענענעג

 ןופ טכַארּפ יד ןּוא יי
 רע טָאה גָאט ןטעבו ןפיוא ןּוא

 ןגיוא יד רַאֿפ ,רַאּב ץיפש ןפיוא רעייפ קידערעצרַאפ ַא יוו יוזא ןעוועג זיא טכַארּפ סטָאג ןופ ןעוסיוא סָאד ןּוא יי 0
 .לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ
 .טכעג קיצרעפ  ןוא געט קיצרעפ גרַאּב ןפיוא ןעװעג

 זיא השמ ןּוא ;גרַאּב ןפיוא ףױרַא זיא ןוא ,ןקלָאװ ןטימ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןיא השמ ןּוא *

 הכ
 * לֵאָרְׂשִי נבילֶא ל רבה :רמאל השמ"לֶא הָוהְי רֵּבִדי

 וחלת ובל נבי רֶׁשֲא שיִאלָּכ תֶאמ הָמּורְּת ילרחליו |
 : בה םֶּתִאְמ וחְקִּמ רֶׁשֲא הָמּורְּתַה תאו 3 יִתְמּורְתֶ
 ד ;םיִזעְו ׁשֶשְו ינָׁש תעלותו ץְמנִרַאְו תָלְכְתו :תֶשְחְ ףֶכָכְ
 ה ןמש :םיִטש יִצֲעַו םיִׁשָחִּת תֹרֹעֶו םיִמָּדֶאְמ םֶליֵא תרעו
 ז ייֵנְבַא :םימפה תרטקלו הָמשמה משל 2 םיִמָׂשְּב רָאָמִל
 ח ׁשֵּדְקִמ יל שת שחלו דפֵאָל םיִאְלִמ ןנְבִאְו םהש
 - 6 תנְבַּת תאי ; לתא הֶאְרִמ ינָא רֶׁשֲא לכָּכ :םֶכֹותְּביְִּנִכָׁשְו

  ם ושעת ןכ יִלּכילָּכ תיִנְבַּת תֶא ןְּכְׁשִּמַה  ישָעְו
 .ופחר יֵצֲחְו הָּמִאְו ֹוכְרֶא יִצֲחְו םִיַתָּמַא םיטש יצָע ןֹורָא
 5 ץחְמּ תיּבמ רֹודָמ בָה ותא תיִּפְצְ וְתָמְק יֵצֲהְו הָּמֵאְו

 ;םיִבָס בָהְו רז וקל תישַעְו ונפצת בי מרא 5 הק

 =. ןשיווצ ןעור |

 :ןנָאז וצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאנ ןואי 'הב
 ןעמענ ןלָאז ייז ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער* !

 ןייז סָאװ ןַאמ רעדעװטעי ןּופ ;גנודײשּפָא ןַא רימ רַאפ
 פא ןיימ ןעמענ ריא טלָאז ,ןקיליװַאּב םיא טעו ץרַאה

 טלָאו ריא סָאװ גנודיישפָא יד ויא סָאד ןוא* .גנודייש =
 ןוא+ ;רעּפּוק ןּוא ,רעּבליז ןּוא ,דלָאנ :ייז ןּופ ןעמענ

 ,ןענייל ןוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרופ ןוא ,לָאװ עֶאלּב |
 יֵשֲחַּת ןוא ,ןלעפרעדיוו עטברַאפעגטיור ןּוא * ;רָאהנגיצ ןּוא
 ;ץֶלֶאה"םיטָש ןוא ,ןלעפ
 -ײװ םעד רַאְפ ןּוא ,גנוּבלַאז ןופ ללא םעד רַאפ םימשב |
 ;ןצריוועג עקידעקעמש ןופ ךיור =

 םעד רַאפ ןוא ,דופא םעד רַאפ ,ןסַאפנייַא םּוצ רענייטש

 ,גנוטכייל רעד ראפ לאי

 לָאז ךיא זַא , םּוטקילייה ַא ןכַאמ רימ ןלָאז ליז ןּוא * .ןֶׁשֹוח
 | -,ןכַאמ ריא טלָאז יװַא טָא ,םִילּכ ענייז עלא ןופ / טלָאטשעג יד ןּוא ,ןכשמ םעד ןופ סלַאטשעג יד ,ריד וײװ ךיא סָאװ ץלַא יװ יֹוזַא*

 םיא ראפ ןסיגסיוא טסלָאז ןוא * = .םּורַא דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ףיוא ןכָאמ טסלָאז ןּוא ;ןעיצרעּביא םיא וטסלָאז קינייוונסיוא ןּופ ןוא קינײװעגיא פד םענייר טימ ןעיצרעּביא םיא טסלָאז ןּואי* .ךייה ןייז בלַאה ַא ןוא לייא ןַא ןוא ,טײרּב יז בלה א | ןוא לייא ןַא ןוא ,גנעל ןייז ּבלַאה ַא ןוא ןלייא ײװצ ;ץ לָאה-םיטִש ןּופ ןורָא ןַא ןכַאמ ןלָאז ייז ןּוא י*

 - וא ,רענײטשלקינָאז <
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 "לע תֹעְּבַט יתשו ויָתֹמֲעַּפ עַּבְרַא לַע הֶּתַחָ בָהְו תֶעְּבַמ ;סיפ ריפ ענײז ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ריפ

 ידמ תשע : תיִנָׁשַה ועְלַצ-לַע תֹעְּבט יִּתְׁשּו תֶמֶאָה ועלצ +

 תֹעְּבַּטַּב םיִּדַּבַה-תֶא תאֵבֵהְו :בֶהָז םֶתֹא ָתיִּפַצְוםימש יצע די | | |

 ןרָאָה תֹעְּבַמְּב :םֶהֶּב ןְרָאָה-תֶא תאשל ְרָאָה תַעְלַצ לע מ ןכַאמ טסלָאו ןוא" .טיײז רעטײװצ ןַײז ףיוא ןעגניר

 תֶדֶעָה תא ןְרָאָה-לַא } תת :ונממ ור סי אֵל םיִּדַּבַה ידי ₪ .דלָאנ טימ ןעיצרעּביא לז ןּוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש

 ִצֲחְוםִיַתְּמַא רוָהָט בָהְז תֶרֹּפכ ָתיִׂשָע :ףילא ןֵּתֶא רֶׁשֲא יש

 בהָז םיִבֵרְּכ םִינָׁש ָתיִׂשָעְו :ּהָּבְחֶר יִצְחְו הא ּהָבְרֶא חי

 בּורְּכ הֵׂשֲעַו :תֶרֶּפַּכַה תוצק יֵנְּׁשִמ םֶתֹא הֶׂשֲעַּת השקִמ ש יד ןיא* .ןורָא םעד ײז ףיוא ןגָארט וצ ,ןורָא ןּופ ןטײז

 תֶרֶפַכַהְרִמ הָזִמ הָצָּקִמ דָחֶא-ביִרְכּו המ הָצָּקִמ דָחֶא

 טיִבְרְּכַה וה !ויָתֹוצְק נְׁש--לַע םיִבְרבַהתֶא ושֲעַּת כ |

 תררפַכַהְ"לע ם םֶהיֵפְנַכְּב םיִכְכְס הֶלְעַמְל םיִפְנָכ ישרפ םעד ןיא ןָאטנײרַא טסלָאז ןוא **  .םיא ןופ ןרעװ ןָאט

 !םיִבָרְּכַה נּפ יהי תֶרֹמַּכַה-לֶא ויחאדלא ׁשיִא םֶהיֵנְפּו = .ןּבעג ריד לעװ ךיא סָאװ ץעזעג סאד ןורָא

 ןֵתִּת ןלָאָה-לֶא 'הָלְעַמְלִמ ןְרָאָה-לַע תֶרֶּפַּכַה-תֶא ָּתַתָנְו אכ

 ִתְרַּבִדְו םָׁש ףל יִּתְרַעוְ :ךיִלֵא ֵּתֶא רֶׁשֲא תֹדֵעֲה-תֶא ככ 0

 ירָא-לַע רֶׁשֲא םיִבְרְכַה יגש ןיבמ תֶרֹמַּבַה לעמ + ךתַא = = ןיו בלַאה ַא ןוא לייא ןַא ןוא ,גנעל ןייז בלַאה ַא ןוא ןלײא

 ם :לארשי בלא ףתוא הָּוִצֲא רֶׁשֲא-לָּכ תֶא תֶדֶעָה :םיבּורּכ ענרעדליג ײװצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .טײרּב

 הָּמאְווּבְחֶר הָּמַאְו ֹוּכְרֶא םִַתָּמַא םיִּטִׁש יצע ןָלְׁש תיִׂשָעְו כ = | |

 בָהְז ד ל ְתיִׂשָעְו רֹוָהָט בֶהָז ותא ָתיִפָצְ :ותָמְק יִצָחְו כ

 בהיר ָתיִׂשָעְו ביִבָס חפט תֶרֶנְסִמ דל ְתיׂשָעְו ;ביִבָס הכ ןיא ןוא ,טייז רעד ןופ קע םייּב בּורּכ ןייא ךַאמ ןּוא יי

 ָּתַתְנְ םָהְו תעבמ עבְרַא ול ַתיִשָעְ : ביס ותְרגסמל 5 אפּונ קעד םעד ןופ ;טייז רעדנַא רעד ןופ קע םייּב בּורּכ

 תמעל : ;וילגר עָבְרַאל רֶׁשֲא תֹאִּפַה עַּבְרַא לע תֹעַּבַּטַה-תֶא == |

 דא תאֵׂשְל םיִּדַבל םיִּתְבִל תֶעְּבַּמַה ןייְהִּת תָרָנְסִמַה יט |

 -כָקא תיפצו םיטש יִצָע םיִּדַּבַה-תֶא ָתישְעְו :ןֶחְלַשה ה: = ,ךיה רעד ּוצ ןעלגילפ יד ןטיירפשסיוא ןלָאז םיבּורּכ יד

 יָתֹפַכְו ויָתֹרֲעַק ָתיִׂשָעְו :ןֶחְלְׁשַה-תֶא םֶביאָׂשנְו בֵהָז

 !םֶתֹא הֶׂשָעַּת רֹיִהָט בֶהְז ןֵהְב ךסי ֶׁשֲא וימיִקְנמ ויתושקו 0 לש טרטלו שו

 = | ם-- ּורמִּת פל ספ םֶחָל ןֶחְלְשהלע תַתְנְ 5 797 םיצ :ןרעדנַא ןנעקַא רענייא רעמינפ ערעייז טימ

 ָּכְרָי הָרֹונְּמַה הָשָשִּת השקמ רוהמ בָהָו תֶרֹנְמ ָתיִׂשָעְו לש טסלָאו ןוא* .םיבּורּכ יד ןּופ רעמינפ יד ןייז ןלָאז ּוצ

 ייווצ ןּוא ,טייז ןייא ןייז ףיוא ןייז ןלָאז ןעגניר ײװצ ןּוא

 יד ייב ןעגניר יד ןיא ןעגנַאטש יד ןעיצנײרַא טסלָאז ןּוא

 -ענּפָא טינ ןלָאז ייז ,ןייז ןעגנַאטש יד ןלָאז ןורָא ןּופ ןעגניר

 ייווצ ;דלָאג םענייר ןּופ קעד ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא יי

 .קעד ןופ ןקע עדייּב ייּב ,ןכַאמ ייז ּוטסלָאז טרעמַאהענ

 ןוא * .ןקע עדייב ענייז יב םיבּורּכ יד ןכַאמ ריא טלָאז

 7 ,קעד םעד רעּביא ןעלגילפ ערעײז טימ קידנעמעריש

 "אמ אל השנוק ב - ןורָא םעד ןיא ןּוא ;ןורָא ןפיוא ןביוא קעד םעד ןָאטּפױרַא

 | | .ןּבעג ריד לעװ ךיא סָאװ ץעועג סָאד ןָאטנײרַא ּוטסלָאז

 םיבורכ | ײװצ יד ןשיװצ ןופ ,קעד ןרעביא ןּופ ריד טימ ןדער לעוו ןּוא ,ריד ּוצ ןקעלּפטנַא ןטרָאד ךיז לעוו ךיא ןוא<

 .לארשי ןופ רעדניק יד רַאּפ ןלעּפַאּב ריד לעװ ךיא סָאװ ץלַא ,ץעזעג ןּופ ןורָא םעד רעביא סָאװ

 ַא ןּוא לייא ַא ןוא ,טײרּב ןייז לייא ןַא ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא ײװצ ;ץלָאה-םיטִש ןּופ שיט ַא ןכַאמ טסלָאז ןוא <

 ץנַארק םענרעדלינ ַא םיא ּוצ ןכָאמ ןּוא .,דלָאג םענייר טימ ןעיצרעביא םיא טסלָאז ןוא<* .ךייה ןייז בלַאה

 וצ .ץנַארק םענרעדליג ַא ַא ןכַאמ ןּוא ,םּורַא דנור טײרּבטנַאה ַא ןופ טסײל ַא םיא וצ ןכַאמ טסלָאז ןוא < .םּורַא דנוד

 . ריפ יד ףיוא ןעגניר יד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ריפ םיא ראפ ןכַאמ טסלָאז ןוא ** .םּורַא דנור טסייל ןייז

 ןגָארט ּוצ ןעננַאטש יד רַאפ ןרעיוא רַאפ ,ןעגניר יד ןייז ןלָאז טסײל םעד ןּבעל יי 7  .סיפ ריפ ענייז ףיוא סָאװ ןעלקעיו

 עג לָאז שיט רעד ןּוא ;דלָאנ טימ ןעיצרעביא יז ןוא ,ץלָאה"םיטָש ןּופ ןעגנַאטש יד ןכַאמ טסלָאז ןוא *  .שיט םעד

 סָאװ ,סרעכעב ענייז ןּוא ,ןענַאק ענייז ןּוא ,ןלָאש ענייז ןוא ,ןעלסיש ענייז ןכַאמ טסלָאז ןוא 9 ףיוא ןרעװ ןגָארט

 עגנָא ןּופ טיורּב סָאד שיט ןפיוא ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא יי .ןכַאמ ₪ וטסלָאו דלָאג םענייר ןּופ ;ןסָאגעג טרעװ יז טימ

 \ יי יב .דימּת רימ רַאפ טכיז

 ,לעטשעגסופ ריא ,ןרעוו טכַאמעג הרונמ יד לאו טרעמַאהעג ;דלָאג םענייר ןּופ הרונמ ַא ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא יז
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 עריא ןּוא פענק עריא-ךעלרעכעב עריא ;םֶאטש ריא ןוא גל ?דָשֶשְו :ויְהִי הֶּנֶּמִמ ָהֶחָרְפּו היְרתפּכ ָהיֶעיִבְג הָיָה
 דָחָאָה הדצְמ המ נק \ השלש הירצמ םיִאְצְ םיִנָק
 ל םיִדָּקְׁשִמ םיִעְבְג } השלש יִנָשַה החַצמ הָרנמ ינק השלשו
 טביִרָּקְׁשִמ םיִעבְג .השלשו הפו רּתִפַּכ לֶחֶאָה הָנַָּּ
 טביִאְציַה םיִנָּקַה תֶשׁשל ןֵּכ חַרָפְו רֵּתְפַּכ רָחָאָה הָנְקִּב
 דל ָהיִרֹתְפַּכ םיִדָּקְׁשִמ םיִעְבְ הָעֶּבְרַא הָרֹנִּמַבֹו :הָרֹנִּמַהןִמ
 הל תחת רֹּתְפַכְו הָנִּמ םיִנָקַה נְׁש תחת רתפכו  :ָהיֶהְרְפּו
 תֶשָשְל הָּנּמִמ םינמה ינשדתהת רּתְפַכְו הָנְמִמ םינקה ינש
 ל קדעְממ םֶתנְקּו םֶהיֵרְּתְפַּכ :הֶרְמַהְדִמ םיִאְצ8ַה םיִנָּקַה
 ול ָהיֶתֹרְנתֶא ָתיִׂשָעְו :רוהָמ בָהָו תַחַא השקמ לכ יי
 חל ההְקלִמונ היפ רָבֵע-לַע ריִאָהְוהיִמרנ-תֶא הָלָעָהְוהֶעבִׁש
 טל תא התא השעי רֹוָהָט בָהָז רֵּכִּכ :רֹוהָט םֶהָז ָהיֶתֹּתְחַמּ

 ןלָאז ןרער סקעו ןוא = .אפּוג ריא ןּופ ןייז ןלֶאז-ןעמולב

 ןופ הרונמ רעד ןופ ןרער ירד ,ןטייז עריא ןּופ ןײגסױרַא

 ריא ןופ .הרונמ רעד ןופ ןרער יירד ןוא ,טַײז ןייא ריא

 ךעלרעכעב .עקיטײװקלדנַאמ יירד .טייז רעטײװצ

 -לדנַאמ יירד ןוא ,רער ןייא ףיוא םּולּב ַא ןּוא ּפָאנק ַא ןופ

 / ןפיוא םולב ַא :ןוא ּפָאנק א ןופ .ךעלרעכעּב עקיטייװק

 .סױרַא ןעײג סָאװ ,ןרער סקעז יד רַאפ ױַא ;רער רעדנַא

 -לדנַאמ ריפ הרונמ רעד ףיוא ןּוא"* .הרֹונמ רעד ןופ מ הָּתַא-רֶׁשֲא םֶתיִנְבְַּ הֶׂשֲעַו האר :הָּלִאָה םיִלּכַהילּכ

 .ןעמולב עריא ןּוא פענק עריא--ךעלרעכעּב עקיטייווק - מ לאס הא
 == ּפָאנק ַא ןוא ,ריא ןּופ ןרער ײװצ רעטנוא ּפָאנק ַא וא" א תרֶלְבְתּו רֹוְׁשֶמ שש תֶעיִרְי רָׂשָע הֶׂשֵעַּת ת ןָכְׁשִמַה-תֶאו
 :םֶתֹא הָׂשָעַּת בשח השעמ םיִבְרְּכ ינש תעלתו | ץְמָנִרַאְ
 ב בַחֹרְו הָּמַאַּב םיִרְׂשֶעְו הנמש תַמֵאָה הָעיִרְיַה \ ךרא
 = !עֶשיִריַה-לֶכְל תֶחֶא הֶּדִמ תֶהֲאָה הָעיִרְיַה הָמאָּב עַּכְרַא
 ג תעירי שמחו הָתֹהַא-לֶאְו הָׁשֶא תֹרְבִח ןייְהִּת תעיריקשמח
 ר תפש לע תֶלֵכְּת תֶאְלְל ָתיִׂשָעו ;הָתֹהֲא-לֶא הָׁשֶא ,תֹיְבִח
 הָעיִרְיה תפשב הֶׂשֲעַּת זכו תרכחכ הָצָקִמ תַחֶאְה הָעיִרְיַה |

 ה שעת תֹאָלְל .םישמָח .:תינשה תרבְמּפ .הָנֹוציֵּקַה
 - זרעיִרְיַה הָצְקִּב הֶׂשֶעַּת תאָלְל םיִׁשִמֲחַו תַחֶאַה הָעיִרְיַּב
 -שלָא הָׁשִא תאֶלְּלַה .תליּבקמ תיִנׁשַה תֶרֵּבְחַּמַּכ רֶׁשֲא

 ײװצ רעטנוא ּפָאוק ַא ןּוא ,ריא ןופ ןרער ײװצ רעטנוא

 ןופ סיּורַא ןעייג סָאװ ןרער סקעז יד רַאפ ,ריא ןופ ןרער

 ןייז ןלָאז ןרער ערעײז ןּוא פענק ערעיײו + ,הרֹונמ רעד

 םענייר ןופ גנורעמַאהסיוא ןייא ןצנַאג ןיא ,אפוג ריא ןופ

 עמ ןוא ,ךעלרער ןּביז ריא ּוצ ןכַאמ .טסלָאז ןוא | .דלָאג

 | ריא ּוצ ןטכייל ןכַאמ ןּוא ,ךעלרער עריא ךדעוצנָא לָאז

 דא עריא ךוא ךעלגעווצ עריא ןוא -% תֹעיִריַה-תֶא ָתְרַּבַחְ בֵהְו ופרק םיִׁשִמֲח ָתיִׂשָעְו | והתחא יא
 תשע :דֶחֶא ןֵּבְׁשִּמַה הָיְהְו םיִשָרְּקַּב הָתֹחָאילָא הָשִא

 .וצ טייורע דָאפ
== 

 רענטנעצ א ןופ * ,הלָאנ םענייר ןּופ ןיינ ןלָאז ךעלדנעפ
 השעת ןיוינס לגל ,הכ

 | ,םילכ עקיזָאדיד עלַא טימ ןכַאמ יו ןעמ לָאז דלָאג םעניײר

 .גרַאּב ןפיוא ןוזועג טרעװ ריד סָאװ ,טלַאטשעג רעייז טיול ןכַאמ טסלָאז עז ןּוא <

 ןּוא .לפרופ ןוא ,לָאװ רעָאלּב ןוא ,ןענייל ןטיירדעג ןּופ ;ןעננַאּהרָאפ ןעצ ןופ ןכַאמ וטסלָאז ןכשמ םעד ןוא+ וה

 טכַא גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןופ גנעל ידי .ןכַאמ יז ּוטסלָאז טעּברַאעגסױא .קיצנוק .םיבּורפ טימ ,טיורלימרעוו |

 -רָאפ ףניפ* .ןעגנַאהרָאפ עלַא רַאפ סָאמ ןייא ;ןלייא ריפ נַאהרָאפ ןכעלטיא ןופ טײרּב יד ןּוא ,ןלייא קיצנַאװצ ןּוא

 טסלָאז ןואי 0 .ןרעדנַא ןָא רענייא טפעהַאּ ןעגנַאהרָאּפ ףניפ רעדיוו ןוא ,ןרעדנַא ןָא רעעיא טפעהַאּב ןייז ןלָאז ןעגנַאה

 ןכַאמ ּוטסלָאז יו ןוא גנוטפעהַאּב יא ןופ קע םייּב גנַאהרָאפ ןייא ןופ םיוז םעד ףיוא לָאװ רעָאלּב ןופ ןפיילש ןכַאמ

 םעד ףיוא ןכַאמ וטסלָאז ןפילט | קיצפופ * | .נוטפעהַאב רעטײװצ רעד ךיא גנַאהרָאפ ןטסקע םעד ןופ םיוז םעד ףיוא

 "א רעטייווצ רעד ךיא סָאװ גנַאהרָאפ םעד ךופ גערב םעד .ףיוא ןכַאמ וטסלָאז .ןפיילש קיצפופ ןּוא ,גנַאהרָאפ ןייא

 יד .ןטפעהַאּב ןוא ,ןקָאה ענרעדליג קיצפופ ןכַאמ טסלָאז ןּוא *  .ןַײז ןפיילש יד ןלָאז ןרעדנַא ןגעק רענייא ;גנוטפעה

 ..םעיֵא ןייז לָאז ןפשמ רעד .זַא ;ןקָאה יד טימ ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעננָאהרָאפ |
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 = זיעיִרְי הָרְׂשָעייִמְׁשַצ ןֵּכְׁשִמַה--לַע לָחְאְל םיִֹע תעיִרי - ַא רַאפ רָאהנגיצ ןופ ןעגנַאהרָאפ ןכַאמ טסלָאז ןּוא י
 הדָּמַאָּב טיִׁשלֶׁש תחַאה הָעיִרְיַה | ךרָא :םֶתא השעה ח

 יתשעל תלֵא הדמ תֶהֶאָה העירוה הָּמַאַּב עברא בַחֹרְו
 -רָאָו דָבֶל תעירוה ׁשֵמֲח-תֶא ףרכחו :תֶעיִרְי הֶרָׂשֶע ₪

 לומ-לָא תיששה העירְיַה-תֶא הֵלַפְָ דֶבָל תֶעיִרְיַה שש ןייא ;ןלייא ריפ גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןּופ טיירּב יד ןּוא
 .דָעיִריַה תפש לע תאָלְל םישמח ָתיִׂשָעְו :טֶהֶאָה פי

  תיָפְׂש לע תאָלְל םישמָחְו תֶרֶבֹחַּב הנציקה תַחֶאָה
 םישמח תֶׁשֹחְנ יפרק תיִׂשָעְ : תיִנָׁשַה תֶרֶבֹרַה העיריה אי אב ןעגנַאהרָאּפ סקעז ןּוא ,רעדנוזַאּב ןעגנַאהרָאפ ףניפ

 קדיהו לֶהאָה-תֶא ְָּרַּכִחְ תאָלְּלַּב | םיִסְרִּקַה-תֶא ָתאָבְהְו | = יפיונוצ וטסלָאז גנַאהרָאפ ןטסקעו םעד ןּוא ;רעדנוז
 תֶפֶרעֶה הָעיִרְוַה יִצָח לָהֶאָה תעיריּפ ףדעה חַרָסְו :דָחֶא בי

 המ הָּמֵאָהְו המ הָמֵאָהְו ןָּׁשִּמַה יִרֹחֶא לע חלֶסה * --- = יו 0
 ןֶכשמה יִּדצלַע חס היה לֶהֶאָה תֶעיִריךְראְּב ףדעְּב - ן"א ןופ םיוז םעד ףיוא ןפיילש קיצפופ ןכַאמ טסלָאו
 םבליִא תרע לָחאְל ז הָסַכְמ ָתיִׂשָעְו :ותפָכְל הזמּו הָזְמ די קיצפופ ןּוא ,גנוטפעהַאּב רעד ןיא ןטסקע םעד ,גנַאהרַאּפ

 פ  :הָלֶעָמְלִמ םיִׁשָהְּת תֹרֹע הָמְכִמּו םיִמָּדאְמ | / | יב
 רשע :םיִדְמֹע םימש יִצֵע ןפשמל םיִׁשָרְקַה-תֶא ָתיׂשָעְו = רעד זיא גגאהרָאפ םעד ןופ םיו םעד ףיוא ןפיילש
 ׁשֶרֵּקַה בַחֹר הָּמִאָה יִצֲחַו הָּמֵאָו ׁשֶרֶּקִה ךרא תֹוָּמַא | קיצפופ ןכַאמ טסלָאז ןוא"  .גוטפעהַאב רעטייוצ

 -לֶא הָשא תֹבּלְׁשְמ דַחֶאַה שרְקל תֹודָי יִּתְׁש דֶחֶאָה ז |
 םיִׁשָרְּקַה-תֶאָתיִשְָו = בשמהיטרקלכל הֶׂשֵעַּתְוִּכּהָתחֲא =

 טםיִּבְרַאְו :הָנָמיִת הֶּכִננ תֶאְּפל ׁשֶרֶל םיִרְׂשֶע ןָבְשִמל רש | ]וא < .סנייא ןייז לָאז סע זָא ,טלעצעג סָאד ןטפעהַאּב ןּוא
 -תַהֵּת םיִנְדֶא ינש שרפה טיִרְׂשֶע תַחֵּת הֶׂשֲעַּת ףסֶכייְִדַא  ןופ ןעגנַאהרָאפ יד ןּופ טּבײלּב סָאװ גנַאהרעּבירַא רעד

 ׁשֶרֵּקַה-תַחַּת םיִנרֶא נו ויסָי יתשל לֶחֶאָה שרפה | |
 ןופצ תאְפִל תיגשה ןּכָשמַה עלָצלו :ויְתדייִתְׁשִל דָחֶאָה 3

 תחמ םיִגָדֲא יִנְׁש ףסכ טֶהיֵנְדַא םיִעָּבְרַאְו :שרק םיִרָׂשֶע א .ןפשמ ןופ טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ןעגנעהּפָארַא
 יִתְכְרִילּו :דָחֶאַה שרפה תחת םיִנָדא ינשו דֶמֶאָה ׁשֶרֵּקַה ככ רעדנַא רעד ןּופ לייא יד ןוא ,טייז רעד ןופ לייא יד ןוא יי

 הֶׂשֲעַּת םישרק ינשו :םישְרְק השש הֶׂשעַּת הָּמָי ןֶכְשִמַה כ
 וחיו הטמְלִמ םמאת יהו :םִיָתָכְריַב ןָׁשּמַה .תֶעְצְקִמל דכ

 קרוהי ןפ תָהֶאָה תַעַּבַּטַה-לֶא ושארהלע | םיִמת יהי ןופ ןטייז יד ףיוא ןעגנעהּפָארַא לָאז ,טלעצעג ןופ ןעג

 וצ םיא ,טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא טייז רעד ןופ | ,ןּבשִמ |

 ײז ּוטסלָאז ןעגנַאהרָאפ ףלע ;ןּכשִמ ןרעביא טלעצענ

 ,ןלייא קיסיירד גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןּופ גנעל יד * .ןכַאמ

 ןטפעהַאּב טסלָאז ןּוא ..ןעגנַאהרָאפ ףלע יד רַאפ סָאמ

 ןוא < .טלעצעג ןופ טיײזרעדָאּפ רעד ףיוא ןעלּפָאט

 ,ןפיילש יד ןיא ןקָאה יד ןָאטנײרַא ןּוא ,ןקָאה ענרעּפּוק

 לָאז ,גנַאהרָאפ רעּבלַאה רעקירעּביא רעד ,טלעצעג

 נַאהרָאפ יד ןּופ גנעל רעד ןופ רעּביא טּבײלּב סָאװ ,טייו

 קמ מק 6

 - .ןקעדרַאפ |

 ןלעפישחַת ןופ קעדוצ ַא ןוא .ןלעפרעדוו עטּברַאפעגיטױר ןופ טלעצעג םעד רַאפ קעדּוצ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא !+

 | .ןביוא ןּופ

 ,טערּב ַא ןּופ גנעל יד ןלייא ןעצ *  .קידנעייטש ,ץלָאה-םיטִש ןופ ןכשמ םּוצ רעטערב יד ןכַאמ טסלָאז ןּוא יי

 רענייא ,טערּב ןכעלטיא ּוצ סנּפַאצ "וצי" .טערּב ןכעלטיא ןופ טײרּב יד לייא עּבלַאה א ַא ןּוא לייא ןַא ןּוא

 יד ןכַאמ טסלָאז ןואי* .ןּכשִמ ןּופ רעטערּב עלַא ּוצ ןכַאמ ּוטסלָאז יװַא ;ןעלּפַאטש יװ יװַא ןרעדנַא ןגעק

 ןלעווש ענרעבליו קיצרעפ ןּוא י* .םורָד ּוצ ט"יזיםורְד רעד רַאפ רעטערּב קיצנַאװצ ,ןּבשִמ םּוצ רעטערּב

 וצ ,סנּפַאצ ײװצ עניז רַאפ טערּב ןייא רעטנוא ןלעװש ײװצ ּוצ ;רעטערּב קיצנַאװצ יד רעטנּוא ןכַאמ וטסלָאז

 רעד רַאּפ ,ןּכשמ ןופ טייז רעטײװצ רעד רַאּפ ןוא " .סנּפַאצ .יװצ ענייז רַאפ טערּב ןייא רעטנוא ןלעווש ייווצ

 ײװצ ,טערּב ןייא רעטנוא ןלעװש ײװצ :ײז ּוצ ןלעװש ענרעּבליו קיצרעפ טימ ,רעטערב קיצנַאװצ .טייזךופצ

 .רעטערּב סקעז ןכַאמ ּוטסלָאז ,ברעמ ּוצ ןפשמ ןּופ טייו רעטשרעטניה רעד רַאֿפ ןוא" .טערּב ןייא רעטנוא ןלעווש

 ןייז ןלָאז יז ןוא* .טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ,ןפשמ ןופ ןעלקניװ יד רַאפ ןכַאמ ױטסלָאז רעטערּב ײװצ ןוא *

 ייב ןייז לָאז יװַא ;גניר ןטשרע םּוצ זיּב ןּבױא טסַאּפעגנײרַא ןיו י"ז ןלָאז ןכיילגסעד ןּוא ,ןטנוא טסַאּפעגנײרַא
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 סע ןּוא* .ןעלקניװ ײװצ יד רַאפ ןייו ןלָאז ייז ;ןדייב יז | הכ םיִׁשְרק הנמש יִחְו וה תקפה ינשל םֶהיֵנְׁשִל
 | זרֲחַּת םיִנָרֲא ןנָש םיִנְרֲא רשע השש ףֵסֶּכ םֶקיִנדִאו
 וו ו | | | וכ ָתיִשַעְ ;דָחָאָה שרקה תַחָּת םיִנָדֲא ינשו ָחָאָה ׁשֶרֵּקַה
 ײװצ ,טערּב ןייא רעטנוא ןלעווש ײװצ :ןלעווש ןצכעז {רָחָאָה ןֵׁשִּמַה-עַלְצ יו ישרקל הָׁשִמֲח םיִּטִׁש יִצְע סירב
 הנו* ןעלגיר ןכַאמ טסלָאז ןוא = .טערּב ןייא רעטנּוא ןלעווש זכ ;רָשְמַחְ תינשה ןכׁשִמִהעלצ ישרקל םחירב השמחו

  ָחיִרְּבַהְו :הָּמִי םִיַתָכְרַל שמה עלצ ישרקל םֶחיִרְב
 טייז ןייא ןופ רעטערּב יד רַאפ ףניפ ;ץלָאהםיטִש ןופ | :הרָצה הלא ָא הצקַהְךמ ַחֵרְבַמ םיִׁשָרְּקַה ית ןְביִּתַה

 רעד .ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר ףניפ ןּוא *  ;ןּכשִמ טכ ם בַהָ הָׂשֲעַת םֶהיֵתְעְּבַטיתֶאְו בָהָו המצת םיִׁשָרְּקַה-תֶאְו

 יי \ - = ל =תֶא ַתֹמְקַהַו :בֶהְז םֶחיִרְּבַההתֶא ןָתיִפִצְ ריר םיִּתְּב
 מח תשע ם  :יֶהָּב ָתיִאְרָה רֶׁשֲא ּוטָּפׁשִמְּכ ןפשמה
 םעד ןוא * ;ברעמ ּוצ ,ןכשמ טײז רעטשרעטניה רעד ןופ | = קדשעמ ְךֶשֶמ שש ןָש .תעְלותו ןְמָנְרַאְו תַלְכְּת תֶכַפ
 -יִנְרַא הָעְָּרַא-לַע בה םֶהיוו בז םיִפְצִמ םימש יֵדּומַע -כרוד לָאז סָאװ ,רעטערְּב יד ןופ ןטימ ןיא לגיר ןטסלטימ בל ְָּבְרַא-לַע ּהָתֹא הָּתַתנְו !םיִבָרְּכ הָתֹא של בשח
 וטסלָאז רעטערב יד ןוא"  .קע ּוצ קע ןופ ןעליר = ש תמש ָתאֵבָהְו םיִסְרִּקַה תחת תֶכֹרְּפַה-תֶא הָּתַתְנ יס
 ,דלָאג ןופ ןענניר יז וצ ןכַאמ ןוא ,דלָאג טימ ןעיצרעביא | םֶכָל תֶכֹרָּפַה הָליּדְבִהְו תּודעָה ןורא תַא תֶכֹרּפַל תיּבִמ
 דל לע תֶרּפַּכַה-תֶא ָּתַתְנְו :םישדפה ׁשֶדְק ןיבּו ׁשדֹּכַה ןיִּב
 הל ץּחמ ןֶָלְׁשַה-תֶא ָּתְמְִׂ ;םִׁשרּמַ שב תֶדעֶה ֹוָרָא
 ױזַא ןּכשִמ םעד ןלעטשפיוא טסלָאז ןּוא ** .דלָאג טימ  הָנָמיִת ןְָשמה עלצ לע ְְלָּׁשַה חַכָנ הֶרָנְּמַה"תֶאְו ותֶכֹרָפַל

 | יי | | = ל לָחאָה חַתָפְל י ְךֶֶמ תיִׂשָעְו :ןופֶצ עלצילע ןֵתּת לשמו \
 | :םקר השעמ ךֶָשִמ שש יִנָש תעְלותו ְמְָרַאְו תֶלְכִּת
 א ; לָאװ רעָאלּב ןופ תֶכֹורָּפ ַא ןכַאמ טסלָאו ןוא= = ? םהיוזבה] םֶתא ָתיִּפִצְוםיִּטִׁש ידומע הֶׂשִמֲח ְךֶֶּמַל תישעו
 ס - !תֶׁשֶחֶנ יִנְרַא הָׁשִמֲח םָהָל ּתְקִצָיְו בֶהְ

 וכ
 ןּוא .ןכַאמ םיא ןעמ לָאז םיבּורּכ טימ ,טעּברַאעגסױא | לשש שמחו ךרא תומא שמח םימש יִצַע ֵבְוִמַה-תֶא תיִׂשָעְ
 ץלָאה-םיטש ןופ ןלייו ריפ ףיוא ןָאטּפױרַא םיא טסלָאז :וְתָמְל תֹוּמַא ׁשְלָׁשְו ַהֵּבְוִּמַה הָיְהִי עּוָבָר בחר תֹומַא
 ב יתר ייהִּת ממ ויתפ עַּבְרַא לע ויתנרק ָתיִׂשָעְו

 ג לקרמו ויעיו טל ויתריפ תשע { תֶׁשֶחִנ ותא יפו /

 -ןלעװש ענרעבליז ערעייו טימ רעטערּב טכַא ןייז ןלעװ

 רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר ףניפ ןּוא ,ןּכשִמ טייו רעטייווצ

 ןעלגיר יד ןעיצרעביא טסלָאז ןוא ;ןעלגיר יד רַאפ ןרעיוא

 .גרַאּב ןפיוא ןרָאװעג ןויוואב ריד זיא סָאװ לעמּפָא ןייז יו

 קיצנוק :ןעניל ןטיירדעג ןוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרופ

 ,דלָאג ןּופ ךעלקעה ערעײז טימ , דלָאג טימ ןעיוצעגרעּביא

 ןָאטפױרַא טסלָאז ןּוא* .ןלעװש ענרעּבליז ריפ ףיוא המה םה מע 3% 0 שת ןחמפ א כ

 ןעגנערּבניירַא | טסלָאו ןּוא ;ןקָאה יד רעטנוא תֶכֹורְּפ םעד | | |

 ןוא םוטקילײה םעד ןשיװצ ןדײטּפָא יא טעו תֶכֹורְּפ רעד ןוא :ץעועו ןּופ ןורָא םעד ,תֶכֹורָּפ ןופ קינייוועניא ,ןיהַא |
 וא" = .םישדקישדק ןיא ,ץעועג ןופ ןורָא םעד ףיוא קעד םעד ןָאטּפױרַא טסלָאז ןוא"* .םיׁשדְקייִשדְק םעד

 - שיט םעד ןּוא ;ןּכשִמ טייו"םורְד ןיא ,שיט םעד ןגעקַא הרונמ יד ןּוא ,תֶכֹורָּפ ןּופ ןסיורד שיט םעד ןלעטשקעװַא טסלָאו

 ,לָאװ רעָאלּב ןופ ,טלעצעג .ןּופ גנָאגנײַא םּוצ גנַאהרָאפ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא* .טייזןופצ ןיא ןלעטש ּוטסלָאז

 גנַאהרָאפ םּוצ ןכַאמ טסלָאז ןוא" .טעּברַא עטקיטשעג ,ןענייל ןטיירדעג ןוא ,טיורלימרעוו ןוא ,לּפרּוּפ ןּוא

 יז רַאפ כ ןסינסיוא טסלָאז ןוא ;דלָאג ןּופ ךעלקעה ערעייו ;דלָאנ טימ ןעיצרעביא יז ןוא ,ץלֶאה"םיטָש ןּופ ןלייז ףניפ

 .ןלעווש ענרעּפוק ףניפ

 -ריפ ;טײרּב יד ןלײא ףניפ ןּוא ,גנעל יד טא ףניפ ,ץלָאהםיטש ןּופ חּבומ םעד ןכַאמ טסלָאז יז

 ףיוא רענרעה עעיז ןכַאמ .טסלָאו ןּואי .ךייה ןייו ןלײא יירד ךוא | ,ןייז חבומ רעד לאו קידמעקע |

 | ןואי | .רעּפיק טימ .ןעיצרעּביא .םיא .טסלָאז ןוא ;רענרעה ענייז ןייו ןלָאו אפוג םיא ןופ ;ןעלקניװ ריפ - ענו

 ענו ןוא ,סנקעבגנערפש ענייו :ןוא - ,ןעלפיש ענייז ןּוא ,שַא ענייז ןעמענקעװַא ףױא םעט עניו ןכַאמ טסלָאז /



134 

 ּוטסלָאז םילּכ ענייז עלַא ;ןענַאפרעײפ ענייז ןּוא ןעלּפָאג

 ענרעּפוק ַא םיא ּוצ ןכַאמ טסלָאז ןּוא * .רעּפּוק ןּופ ןכַאמ

 ריפ ץענ רעד ףיוא ןכַאמ טסלָאו ןוא ,טעּברַאצענ ןופ ּפיז

 יז טסלָאז ןוא* .ןקע ריפ ענייז ףיוא ןעגניר ענרעפּוק

 ןּוא ,ןטנּוא ןּופ ,חבזמ ןופ סמיזעג םעד 'רעטנוא ןָאטּפױרַא

 טסלָאז ןּוא* .חבזמ ןּופ טפלעה רעד זיּב ןייז לָאז ץענ יד

 וא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעגנַאטש | חּבומ םּוצ ןעגנַאטש ןכַאמ

 ןלָאז ןעגנַאטש ענייז ןּוא* .רעּפּוק טימ ןעיצרעביא יז

 ןלָאז ןעגנַאטש יד ןּוא ,ןעגניר יד ןיא ןרעװ ןניוצענניירַא

 .םיא טנָארט עמ ןעװ ,חּבומ ןופ ןטייז עדייב ףיוא ןייז

 ױזַא ;ןכַאמ םיא ּוטסלָאז ,רעטערּב ןופ ,קינײװעניא ליוה *

 .ןכַאמ ןעמ לָאז יװַא ,גרַאּב ןפיוא ןזיװעג ריד טָאה עמ יװ

 רעד רַאפ :ןפשמ ןּופ ףיוה םעד ןכַאמ טסלָאז ןוא* = |

 ןטיירדעג ןּופ ףיוה ןרַאפ ןעגנַאהמּורַא ,םורָד ּוצ טייז-םורָד

 .טייז ןייא רעד רַאּפ גנעל יד ןלייא טרעדנּוה ,ןענייל

 ןלעװש ערעייז ןּוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד ןלײז יד ןוא יי

 ןוא ,ןלײז יד ןופ ךעלקעה יד ;רעּפּוק ןּופ ,קיצנַאװצ

 רַאפ ןכיילגסעד ןּוא ** .רעּבליז ןּופ ,רעדנעבפייר ערעייו

 ןלייא טרעדנּוה ןעגנַאהמּורַא :גנעל רַאפ ,טייזךופצ רעד

 ןלעווש ערעייז ןוא ,קיצנַאװצ וצרעד ןלייז יד ןוא ,גנעל יד

 ןוא ,ןלייו יד ןופ ךעלקעה יד ;רעּפּוק ןּופ ,קיצנַאװצ

 ןופ טיירּב רַאפ ןוא * .רעּבליז ןופ ,רעדנעּבפייר ערעייז

 יד :ןלייא קיצפופ ןּופ ןעגנַאהמּורַא ,טייזיברעמ ןיא ףיוה

 טיירב יד ןּוא * .ןעצ ןלעווש ערעייו ןוא ,ןעצ וצרעד ןלייו

 .ןלייא קיצפופ גנַאגפיואנּוז ֹוצ טייודחרזמ ןיא ףיוה ןּופ

 :"רד ןלעװש ערעײז ןּוא ,יירד ּוצרעד ןלײז יד  ;ןעגנַאהמּורַא ןלײא ןצפופ ט"ו רעטײװצ רעד רַאפ ןּוא י*

 21-4 ,וכ הוצת ,תומש

 -ָתַׂשָעְו !תֶׁשְחֶנ הָׂשֶעַּ ללב יָתֹתְחַמּו ווָתֹנְלְִמּו ד
 עַּבְרַא תֶׁשֶרֲה-לַע תיִׂשָעְו תֶׁשְחִנ תֶׁשָר השעמ רֶּבְכִמ ול

 = זרחֶּת ּהָתֹא הָּתַתָנְו :ויָתֹוצְק עַּבְרַא לע תֶׁשֹזְנ תַעְּבַמ ה
 ?חבְזִמַה יִצֲח ךע תַשְרה התה הָּטִמְלִמ ז ַחֵבְוִּמַה בֶּכְרַּכ

 ;תֶׁשְחַנ םָחֹא תיִּפְצְו םיטש יצע ידב ַהָכמַל; םידב תיֵשָעְו ו

 תֶעְלִ יִתְשלַע םיִּדּבַה ּויָהְו תֶעָּבַּטַּב ויַָּּב-תֶא אָבּוהְו +

 רֶׁשֲאַּכ ותא הֶׂשֲעַּת תחל בּובְנ :ותֹא תאְשב ַהֵּבְוִּמַה ח

 רֵצֲח תֶא ָתיִׂשָעְו ס שעש ןּכ רֶהְּב ָּךְחֶא הָאְרָה יבש

 רָושְמ שש רַצַחְל םיִעְלְק :.הָנֶמיִּתְ"בְגְ תֶאְפִל ןֶבְשמה

 םֶיִנְדאְו םירשָע וידמעו :תֶחֶאַה האפל ךרא הּמַאָב הָאֵמ +
 תאפל ןַכְ סב םֶהיֵקְׁשֲַו םיִרּמִעָה יו תשחנ םיִרְשֶע אי

 םכקיגדא] םיִרָשע וָרְמעו ְּךֶרֶא האמ םיעְלק ְךראָּב ןֹופְצ
 רֶצָהַה בַחָרְו :ףֶסָּכ םֶהיֵקְׁשֲחַ םיִדְּמַעָה יו תֶשחְנ םיִרְׂשֶע גי

 םֶהיֵנְדַאְו הָרָשָע טָהיֵדְמַע מא םישמח םיעלק םי-תַאְפִל

 םיִׁשִמֲח הָחָרְוִמ חמד תֶאְפִל רַצָחַה בהר :הָרָׂשֲע ג

 םבֶהיִדְּמַע ףֶתֶּכַל םיעלְק הָּמַא הָרָׂשָע ׁשֵמֲהַו !הָּמַא די
 הֶרָׂשֶע ׁשֶמָה תיִנְׁשַה הֵּכלְו ;הָׁשְלָׁש םֶהיֵנְַאְוהָׁשֹלָׁש ה
 רֵצָחֶה רעשלו : :השלש םֶהיֵנְדַאְ השלש םֶהיֵרְּמַע םיִעְלק זט

 שש יִנָש תעלותו ְמְֶּרַאָ תֶלֵבְּת הָמַא םיִרָׂשֶע ו ְךֶסֶמ

 :הָעָּבְרַא םֶהיֵנְדַאְו הָעָּבְרַא םֶהיֵדְמִע םקר השעמ שמ

 ףֶסָּכ םֶהוָו ףֶסֶּכ םיִָׁשְחִמ ביִבְס רֶצְחֶה ימַעלָּב 'פמ
 םיִׁשִמַה | | בַחָרְו הָּמֵאָב הָאֵמ רֶצָהֲה ְּךֶרֶא : תֶׁשֶהְנ םֶהיֵנְרַאְו חי

  +תֶׁשחְנ םֶהיֵנְדַאְ ְךֶזְׁשֶמ שש תומא שמח המק םישמחב

 תֶלְתלָכְו ויקה וָתָדְבִע לֵב זפשמה י יִלְּב לֹכָל =
 ס = :תֶשְהנ רֵצֶחָה

 .ןלײז יד ;טייז ןייא רַאפ ןעגנַאהמּורַא ןלייא ך ןצפופ ןּוא **

 .רעָאלּב ןּופ ,ןלייא קיצנַאװצ ןּופ גנַאהרָאּפ ַא ףיוה ןופ רעיוט ןרַאפ ןוא < .ײרד ןלעװש ערעײז ןוא ,"רד וצרעד

 ןלעווש ערעייז ןּוא ,ריפ וצרעד ןלייז יד ;טעּברַא עטקיטשעג ,ןענייל ןטיירדענ ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרופ ןוא ,לָאװ

 ןלעווש ערעייז ןוא ,רעּבליז ןּופ ךעלקעה ערעייז ;רעּבליז טימ טפײרענמּורַא ,םורָא דנור ףיוה ןּופ ןלײז עלַאיי .ריפ

 ןּופ ,ןלייא ףניפ ךייה יד ןּוא ,קיצפופ ןנעקַא קיצפופ טיירב יד ןּוא ,ןלייא טרעדנּוה ףיוה ןּופ גנעל יד < .ר רעּפוק ןּופ

 ענייז עלַא ןוא ,טעּברַא רעצנַאג ןייז רַאפ ןּכשִמ ןּופ גייצעג עלַא * .רעּפּוק ןופ וצרעד ןלעווש יד ןּוא ;ןענייל ןטיירדענ

 | .רעפּוק ןּופ ,ףיוה ןופ ךעלקעלפ עלַא ןוא ,ךעלקעלפ

 ,לארׂשי ןופ .רעדעק יד ןלעּפַאּב טסלָאז וד ןוא* | = ₪ תו ןמש דלא וְכִי לֵארְׂשִי ינְּבתֶא | הָוצְּת הָּתַאְו כ
 .רַאפ למיוב ענעגָאלשעג ענייר ןעגנערּב ריד ןלָאז ייז .ץיחמ דַעומ ָהָאב + ;דיִמָּת ר תַלְַל כ תיִתָּכ אכ

 /  ץא"  .דימת טכיל ַא ןדעצנָא ףיוא ,גנוטכייל רעד

 .,ץעועג ןרַאפ סָאװ תֶכֹורְּפ ןופ ןסיורד :,דעומ-להוא

 ' ידק זידמעו "איו



 \ ₪ ,חכ |

 "דע בְרַעַמ נב ןְרָהֲאֹותא לרע תדעהילע רֶׁשֲא תֶכֹלּפִל
 ס :לֶאְרְש יִנּב תֶאֵמ םָמִרְדְל םלוע תַּמִח הוה נפל רק

 וכ
 א ומ ותא ויָנָּב-תֶאְו ד ךיזא ןרָהַא-תֶא + לילֵא ברקה הָמֵאְו
 רֶמָתיִאְו רֶנֶעַלֶא אּוהיִבֲאַו בֶדָנ ןרָהַא ילדונהכל סארׂשי נב |
 ג דובְכְל ףיִחָא ןרהאל שדק"ידנמ ָתיִׂשָעְו :ןרהַא ב
 ויִתאָּלִמ רֶׁשֲא בֵליימְכַח-לָּב-לָא רֵַּרְּת הָּתַאְו תֶרָאְּפַתְלּ
 :יִליונהַכְל ושדקל ןרהא יִדְגּבתֶא ושַעְו הָמָכַח חור
 ד תרֶנְתְכּו ליִצְמּו דופאָו ןשַח ושעי רֶׁשֲא םיִדָנְּכַה .הָלֶא
 ךיִקָא ןֶרָהַאְל ׁשְרקייִדְנב ושָצְו טְנְבַאְו תַפָנְצִמ'ץֶמְׁשּמ

++ 

 ה זירֶלְכְּתַה-תֶאְו בֵהַָ-תֶא יִתִָי םהְו :יִליונַַכְל ויָנָבְלי
 פ  ּ!ׁשֵׁשַה"ִתֶאָו יִנָּׁשַה תעודת ןמָגְראהדתאו
 ששו ינָש תעלות ןְמנְרְַו תֶלֶכִּת בָהְ דפַאֲהתֶא ּושַעְו
 -לֶא ו"הְיהִי | תֹרְבִה תּפַתְכ יִתְׁש :בשח הֶׂשֲעַמ רֶזְׁשִמ

 א

- 

  ח ּוהֵׂשֲעַמְּכ יִלָע רֶׁשֲא ֹותָּדַּפֲא בשחו :רָבִחְ ויתוצק יִנָׁש
 ששו יִנָׁש תַעַלותְ ןֵמּנְרַאְו תֶלָכְּת םֶהָז הָיְִי ונממ
 ט םבֶהיִלֲע ּתְַּתְּו םֵהְׂשיַנְבַא יִּתְׁשרתֶא ו ירש

 3% = בי 1
 וע
 ש 1 ם 9% כ יה
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₪ 
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 1 ;םֶתֹדלתְכ תֶנשה :ןבאהילעס םיִרָּה הששה תומשתאְ
 םיִנָבָאָה יִּתְׁשתֶא חַתפִת םָתֹח יקותפ ןֶבָא שרָח השצמ
 הרשע בָהְו תָֹצְבְׁשִמ תֶּבשִמ לאְרשי יֵנְּ תֹמָׁש-לַע
 ינְבַא דֿפאָה תַפְתַּכ לע םנְבַאַה יתְשדתַא משו | {םָתֹא
 הוה ינפל | םֶתֹומְׁש-תֶא ןֹרַהַא אָשָת לארשי יגבל ןרְּכ
 יש :םִהָז תַצְּכְשִמ ָתיִׂשָעְו = ס | ןְרָּכול ויפתְכ ִתְׁש-לַע
 די הָשָעִַמ םָתֹא הָׂשֲעַּת תֶסּבִנמ רֹולָמ בֶהֶז תֹרְׁשְרׁש יִתְשו
 סם 4 :תֶצּבְׁשִּמַה-לַע תֶֹתֹבֲעַה תְרַשְרַשדתֶא הָּתַתנְו תבע
 ט ּונְׁשֲעַּת רפִא הֵׂשֲעַמְּכ בשה הֶׂשֲעַמ טָּפְׁשִמ ןׁשח ישע
 הרָׂשֲעַּת רֶזְׁשֶמ ששו יש תעלותו ןְמּנְרַאְו תָלְבִּת םֶהְ

 א 8

 ב 9

 ו

 .טעּברַאעגסױא קיצנוק

 ב : ||. הוצת ,תומש

 טנװָא ןופ ףיוא ןטכירוצ ר רעדעק ענו ןוא ןרהַא סע לָאז <

 ףיוא ץעועג קיּבייא א ;טָאנ רַאפ - ,ירפ- רעד ןיא ןיב

 | ..לארׂשי ןופ רעדניק יד רַאפ תורוד"רוד ערעייו

 רעדורב .ךַײד ל ריד וצ ןענענענ ךַאמ| ּוד זיחר
 יד ךשיווצ ופ ,םיא טימ ןיז ענייז וא ,ןענֹרהַא

 ;רימ וצ םינהפ .ןייז ןלָאז ייז ידּכ ,לארשי ןּופ רעדניק
 = .ןיז סנרהַא ,רָמָתיִא ןּוא ,רֶוָעלֶא ,אּוהיבַא ןּוא ,בָדָנ ,ןרהַא

 עקילײה ןענֹרהַא  רעדּורּב ץייד ןכַאמ טסלָאז ןואי
 וד .ןוא* . .טייקנייש ַא .רַאפ ןוא .דובּכ ַא רַאפ רעדיילק
 יז בָאה ךיא סָאװ ,עקיצרַאהנולק עלַא ּוצ ןדער טסלָאז

 יד ןֿכַאמ ןלָאז ײז ,המכח ןופ טסייג ַא טימ טליפעגנָא
 לָאז רע ּא א ןקילײה יצ וצ םיא יד ,ןענרהַ רַאפ רעדײלק
 .רימ וצ ןהפ ַא ןייז

 ןכַאמ ןלָז יי יו סָאװ ו ,רעדיילק יד  ןעניי סָאד ןואי |

 טלטסעקעג ַא ַא ןּוא ,לטנַאמ ַא ןּוא ,דֹופָא ןַא ןוא ,ןשֹוח א

 ןכַאמ :ןלָאז יז ןוא ;לטרַאנ ַא ןּוא ,ביוה ַא ,לדמעה

 רַאֿפ ןֹוא ןענרהַא רעדורב ןייד רַאּפ רעדיילק עקילײה

 ןלָאז יז ןוא *.רימ ּוצ םינהפ ןייז ןלָאז ייז ידּכ ,ןיז עגייז

 ,לפרופ םעד ןּוא .,לָאװ עָאלּב יד ןוא ,דלָאנ סָאד ןעמענ

 ..ןענייל םעד ןּוא ,טיורלימרעוו סָאד ןּוא

 רעָאלב .רלומ ןופ דא םעד ןכַאמ ןלָאז לז ןּוא

 ,ןענַײל ןטיירדעג ןוא ,טיורלימרעוו ,לפרופ ןּוא ,לָאװ

 .טפעהַאּב ןייו לָאז רע ידּכ ,ןקע ייווצ עניו ּוִצ טפעהַאּב ,ןּבָאה רע לָאז רעדנעּבלסקַא ײוװצ י
 ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאג ןופ ;אפוג םיא ןופ ,טעּברָא ןייז לוו ױזַא ןייז לָאז ,םיא ףיוא סָאװ דנַאּבלטרַאג רעד ןואי

 ..ןענייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרופ ןוא |

 ;לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ייז ףיוא

 .ןטרובעג ערעיײז טיול ,ןייטש ןטייווצ ןפיוא ןעמענ

 ןצירקסיוא ןוא .,רעציטשלקינָא ײװצ ןעמענ טסלָאו ןואי

 טקעז עקירעביא יד ןוא ,ןייטש ןייא ףיוא ןעמענ ערעייז ןופ סקעזי*

 ,לגיז א ךופ ןעונוצירקסיוא יװ ,רעדיינשנייטש ַא ןופ טעּברַא יװ יי
 ןופ ןעונוסַאפנייַא .ןיא טּמַארעגנײַא :לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ןעמענ יד טיול רענייטש ַײװצ יד ןצירקסיוא ּוטסלָאז

 ןופ :רענײטש-דֹוּפַא ךופ רעדנעּבלסקַא יד ףיוא .רענייטש ייווצ יד ןָאטּפױרַא טסלָאו ןוא * .ןכַאמ יז ּוטסלָאז דלָאג |

 רַאפ ןעלסקַא ל ייווצ ץנייז ףיוא טָאג רַאפ ןעמענ ערעײז ןָארט לָאז ןרהַא ןּוא ;לארׂשי ןּופ רעדעק יד רַאפ גנּונָאמרעד

 | רש ה ו רב היה | | .גנּונאמרעד ַא

 ,ןכַאמ ייז וטסלָאז טיירדעג ;דלָאג םענייר ןּופ ןטייק ַײװצ ןּוא * ;דלָאג ןופ ןעונּוסַאפנייַא ןכַאמ טסלָאז ןואי = =

 אש יי .ןעגניסַאפנייַא יד ףיוא ןטייק ענעטכָאלפעג יד ןָאטּפױרַא טסלָאו ןּוא ;טעּברַאטכעלּפ

 וטסלָאז .דֹוּפֲא ןופ טעּברַא יד יװ יװַא :טעּברַאעגסױא קיצנוק ,דײשַאּב ןופ ןָשֹוח א |

 .ןכאמ | םיא וטסלֶאו :הענויל | .ןטיירדעג .ןוא .,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרּופ א ,לָאװ רעָאלּב ,דלָאג ןופ :ןכַאמ םיא

 ןכַאמ טסלָאז ןּוא 5
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 תאלמו ; וָּבֶחר תרז ֹוָּכִרֶא תֶרְו לופְּכ הָיְהִי עּובָר :ותא ? ןייז ןַאּפש ַא ,טלּפָאטעג ,ןייז רע לָאז קידכעקעריפ יי

 הָדָטִּפ םֶדָא רוט ןֶבָא םיִרּוט הָעָּבִוַא ןֶבֶא תֵאְּלִמ ' וב
 | +םֶלָהָיו ריֵּפַמ ךֶפֶנ ינשה רוטהו : דָהֶאָה רוטה תָקְרְבּו חי |

 יִעיִבְרָה רוטחו : הָמְלַחַא ובש םֶׁשְל ישילשה רּוטַהְו ? .רענייטש ןלייצ ריפ ,רענייטש ןּופ גנוצעונייא ןָא םיא ןיא

 :םֶתאולַמְב ּוְהִי בֶהְז םיִצּפְשִמ הפשיו םֵהָׂשְ שישְרת ןוא * ;לײצ ןייא ,קַארָאמש ןוא ,זַאּפָאט ,ןיּבּור ןופ לייצ ַא
 -לַע הָרְשֶט םיתש לארשיחנב תמש-לע ןַיהְּת םיְִבָאְתְת א 0000078 | 0

 רָׂשָע יזשל ית ומש-לע שיא םֶתוח יקותפ םֶתֹמְׁש - :טנעמיד ןוא ,ןײטשריּפַאס ;לקנופרַאג :לייצ עטייווצ יד
 ₪ תבע השצמ תַלְבַ תשרש שְַה-לַע תיִׂשָעְו :טֶבֶׁש בכ ,טסיטעמַא ןּוא ,טַאגַא ,םּוצכַאי :ליצ עטירד יד ןּוא יי

 -תֶא ָכֵתָנְו בה תֹעּבַט יתש ןְׁשחַה-לַע ָתיִׂשָעְו + !רֹוָהָמ כ
 ְֵּׁש-תֶא הָּתַתְנְו :ןשחה תוצק יִנְׁש-לַע תֹועָּבַּטַה יִּתְׁש דנ

 תֵאְו :ןְׁשְחַה תֹוצְק-לֶא תֶעְּבַטַה ְֵׁש-לַע בֶהְוַה תֶתֹבֲע הכ עסַאפניַא ערעײז ןיא ןייז ייז ןלָאז דלָאג ןיא טצעזעגנייַא
 התת הצְּבשמה יתשדלע ןתת תתבעה תש תֹוצָק יִּתְׁש

 בה תֹוְִּבַט יִּמִׁש ָתיִׂשָעְו :ויִנּפ לומ-לֶא דפאַה תֹופְתִּכילַע וכ | | 009

 -לֶא רשא ותָפְשלע ןָשִחַה תוצק י ינָשדלע םתא קְמַשְו - יװ :ןעמענ ערעייז שול ,ףלעװצ ,לארשי ןופ רעדניק
 הֶּתַתְַ םָהְו תֹועַּבַט יִּתְׁש ְתיִׂשָעְו + {הָתְיַּב דֹופַאָה רמע ס ןעמָאנ ןייז טיול רעכעלטיא ,לניז א ןּופ ןעגנוצירקסיוא

 על וינפ לוממ הָמַמְלִמ רופאה תֹוֿפְתַכ יִתְש-לע םתא |
 ןָשחַה"תֶא יִטְּכְרִיְו :דופֵאָה בשחל לַעָמִמ וְּרְַּחַמ חּכ

 -לַע תויהל תֶלֵכְּת ליִתפִּב י דופאָה תֶעְּבַטלָא ותעבטמ ןופ ,טעּברַאטכעלפ ,ןטייק עטיירדעג ןָׁשֹוח ןפיוא ןכַאמ

 ןרַהָא אָׂשִנְו :דופאה לעמ ןשחה חזהאלו רופאה בָשֶח טכ | | |
 -לָא אב וִמלרלַע טפשמה ןשַחְּב לארשידנב תימשדתא 7

 טפשמה ןְשֲח-לֶא א תת { דיִמָּת היהידינפל ןרְכל שרפה ל יד ףיוא ןעגניר ייווצ יד ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגניר ענרעהליג

 ינפל ואבְּב ןרהא בל-לע \ ויַהְו םיִמָּתַהד תאו יראת "ווצ יד ןָאטנײרַא טסלָאו ןוא** .ןָשֹוח ןופ ןקע ײװצ

 ינְפל ובְללַע לֵאְדְׂשי-ינְּב טפשמהתַא ןרָהַא אָׂשָנְו הָוהְי 0 |
 .!תֶלֵכְּת ליִלְּב דופאָה ליִעְמיתֶא ְתיִׂשָעְו ס :דיממ החי

 הֶׂשֲעַמ .םיִבָס ויפל ₪ הָיְהְי הָפָׂש וכותְּב ושארדיפ הָיה בל ּוטסלָאז ןטכעלפ ײװצ יד ןּופ ןקע ייווצ יד ןוא *  .ןָשּוח

 וילושדלע ָתיׂשָעו :ַעֶרקי אל ויהי אֵרְחַת יפְּכ גרא גל | 6
 נמֲעַפו ביִבָס ויְלוׁש-לַע יא תל ןמְנראו תל ינמיר

 ןצעזנײרַא טסלָאז ןוא יי .טײרּב ןייז ןַאּפש ַא ןּוא ,גנעל

 ;ויּפשַאי ןוא ,לקינָא ןּוא ,ןײטשדלָאג :לייצ עטריפ יד ןּוא **

 יד ןּופ ןעמענ יד טיול ןייז ןלָאז רענייטש יד ןּוא .ןענ

 טסלָאז ןּוא* .םיטבש ףלעװצ יד ןגעקַא ,ןייז ייז ןלָאז

 ײװצ ןֶׁשֹוח םּוצ ןכַאמ טסלָאז ןוא* .דלָאנ םעניר

 מ ןופ ןקע יד יב ןעגניר ײװצ יד ןיא ןטכעלפ ענרעדלינ

 ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ןעגנוסַאפנייַא ײװצ יד ףיוא ןָאטּפױרַא

 ןוא *  .טייזרעדָאפ ןייז ףיוא ,דֹופֲא ןּופ רעדנעּבלסקַא יד
 ? לחעבטמ 'חכ

 | = ןצעופיורַא יז ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ייווצ ןכַאמ טסלָאז

 - *ווצ ןכָאמ טסלָאז ןּוא* .ּוצ קינײװעניא ,דֹופַא ןופ טייז רעד ּוצ סָאװ םיוז ןייז יב ןָשוח ןופ ןקע ײװצ יד ףיוא

 ,טייורעדָאפ ןייז ףיוא ,ןטנוא ןּופ ,דֹופָא ןופ רעדנעּבלסקַא ײװצ יד ףיוא ןֶאטפיורָא ײז ןוא ,ןענניר ענרעדלינ

 יד ּוצ ןעגניר ענייז ךרוד ןְׁשֹוח םעד ןרינשוצ לָאז עמ ןוא * .דֹופָא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד רעּביא ,גנוטפעהַאּב ןייז ןבעל

 לָאז ןָשוח רעד ןוא ,דּופָא ןופ דנַאּבמּורַא םעד ףיוא ןייז לָאז רע ידּכ ,לָאװ רעָאלּב ןופ רונש ַא טימ דֹופָא ןּופ ןעגניר

 דײשַאּב ןּופ ןָשּוח םעד ןיא לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ יד ןנָארט לָאז ןרהא ןּוא *  .דּופַא ןּופ ןקּורּפָארַא טינ ךיז

 .ןָאטנײרַא טסלָאז ןּוא"  .דימת טָאג רַאּפ גנּונָאמרעד ַא רַאפ ,םוטקילײה ןיא טמּוק רע ןעװ ,ןצרַאה ןייז ףיוא

 וא ;טָאג רַאפ טמוק רע ןעװ ,ןצרַאה ןפיוא ןענרהַא ייב ןייז ןלָאז ייז ןוא ,םימוּתו-םירּוא יד דיישַאּב ןּופ ןָשּוח םעד ןיא

 .דימת טָאג רַאפ ןצרַאה ןייז ףיוא לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ דײשַאּב םעד ןגָארט לָאז ןרהַא

 ּפָאק ןרַאפ גנועפע ןיזו ןוא" .לָאװ רעָאלּב רעטיול ןּופ דֹופָא ןּופ לטנַאמ םעד ןכַאמ טסלָאז ןוא"

 ַא ןופ גננעפע יד יװ יװַא ;טעּברַאּבעװ ,םּורַא דנּור גנונעפע ןייז ייב ןייז לָאז םיוז ַא ;ןטימ ןייז ןיא ןייז לָאז

 ןעמיורגלימ ןגערּב ענייז ףיוא ןכַאמ טסלָאו ןוא * .ןסײרעצ טינ ךיז לָאז רע ,םיא ייּב ןייז לָאז דמעהרעצנַאּפ

 ךעלקעלג ענרעדליג ןּוא ,םּורַא דנוור ןגערּב עניז ףיוא ,טירלימרעװ ןוא ,לּפרוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןופ
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 - דל ןומרו בָהָז ןמעפ רו בֶהָז ןמעּפ !ביִבָס םֶכֹותְּב בה
 הל עַמְׁשִנְו תרשל ןרהאילע הָיהְו :ביִבְס לימה ילּוׁשילַע
 ס :תומָי אָלְו !תאַצְבו הָוהְי נפל ׁשְדֹלַה-לֶא ואב וליק
 ול שס םתח יחותפ וילַע ַתחַּתִפּו רוהמ בָהָז ץיצ ישע
 ול תַפנצִמַהילַע הֶיָהְו תֶלָכְּ | ליתפדלַע ותא ָּתְמַׂשו :הוהיל
 חל אָשָנְו ןרהֶא .חַצְמזל ל הוהו :הָיהי תפנצמההינפ לימ-לֶא
 -לָכָל לאְרשי יִנּב ושילקי רשא םישדקה ןועדתא ן"א
 ינפל םהְל ןוצרל דיִמָּת 'הְצִמילע הָיְהְו םקישרק תֶנְּתִמ -

 טל טֶנְבַאְ שש תַפָנְצִמ תשע שש תֶנְתְּכַה תצכשו :הוהי
 מ תיִשַעְו תֹנָּתִכ הָׂשֲעָּת ןרהא יִנְבלְו :םקר השעמ השת
 :תֶראְּפְתְלו דובָכל םֶהָל הֶׂשֵעַּמ צב םיָנְבַא םֶהָל
 אס חמו ותא וויָנְּב-תֶאְו ףיחַא ןְרָהַא-תֶא םֶתֹא ָתְשּבְלהְ
 במ ןידׂשעַו ;יליּונֲהְכְו םָמֹא תשדקו םֶדָי-תֶא קאלמו םֶתֹא
 .םִיַכָרָי-דַעְו םִיָנְתֶּמִמ הָוְרֶע רש תוטכְל רֶבייֵסְנְכִמ םָהָל
 גמ וא דָעומ לֶהָא-לֶא | םָאֹבְבויָנְּב-לַעְו ןרקאהלע זהו יְהִי
 ותמו וע וָאְׂשִ-אָלְו שלב תֶרֶׁשְל הבמה ָּתְׁשִנְב
 ים -  +ויְרַחַא יעלו יל םֶלֹע תקח

 | טכ
 'בר רי תַקָל יל ןֵהֵכָל םָתֹא וא שקל םֶהָל השעמ רֶׁשֲא רבה ה
 : תוצמ .םָחָלְו :םֶמיִמִּת םינש .םִליֵאו רֶקְּבְדִּב דָחֶא רפ
 ְמָׁשַּב םיִחְׁשִמ תוצמ יקיקְו משב תלולב | תצמ תלחְ
 ג דחֶא טָסילַע םֶתוא ָּתִתְָו :םֶתא הֶׂשֵעַּת םיִמִח תֶלֶס
 ר -תֶאְו + םליִאָה ינש תֶאְו רָּפַה-תֶאְ לָפּכ םֶתֹא ָּתְבִרְקִהְ
 תְצַחְרְו דעמ לֶהֵא חַתָּפילֶא ביִלָקִּת לינְּב-תֶאְו ןֵרֲַא
 ה ןרהאדתֶא ת .תשפלהו םיִדָנְּבַה-תֶא תחקלו ;םִיָּמַּב םָתֹא
 ןׁשְחַה-תֶאְו דֹפֶאָה-תֶאְו דפאָה ליעמ | תַאְו תֶנֹתְּכַה"תֶא
  ָּתַתָנ וׁשאֹר-לַע תֶפָנְִּמַה תמש דָפַאָה בֶׁשחְּב ולָּתְרִפֶאְו

 קימ ץמק במנחכ |

 .טייקנייש
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 -לימ ַא ןוא לקעלג ןרעדליג ַא** ;םּורַא דנּור ײז ןשיװצ

 ןגערּב יד ףיוא ,םיורגלימ ַא ןוא לקעלג ןרעדלינ ַא ,םיורג

 = ףיוא ןיי לָאז סע ןּוא* .םּורַא דנור לטנַאמ םעד ןופ

 ןרעה ךיז לָאז ןופרעד לוק רעד ןּוא ,ןעניד םייּב ןענרהַא

 ןעוו ןוא ,טָאג רַאּפ םּוטקילייה ןיא ןיירָא טמוק רע ןעוו

 - ,ןּברַאטש טינ לָאז רע ידּכ ,סױרַא טײג רע

 םענייר ןופ ךעלּבנרעטש ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא <

 ַא ןּופ ןעגנוצירקסיוא יװ םיא ףיוא ןצירקסיוא ןוא ,דלָאג

 ףיוא ןָאטּפױרַא סע טסלָאז ןּוא *  .'טָאג וצ קילײה, לגיז

 ;ביוה רעד ףיוא ןייז לָאז סע ןוא ,לָאװ רעָאלּב ןופ רונש ַא

 ןוא*י  .ןייז סע לָאז ביוה רעד ןּופ טייורעדָאּפ רעד ףיוא

 ןעמעג לָאו .ןרהַא ןּוא ,ןרעטש סנרהַא ףיוא ןייז לָאז סע

 רעדניק יד סָאװ ,ןכַאז עקילײה יד ןנעקַא דניז יד ךיז ףיוא

 ךוא ;ןּבָאג עקילייה ערעײז עלַא יב ,ןקילייה לארשי ןּופ

 | דב ןלָאז יז ידכ ,דימּת ןרעטש ןייז ףיוא .ןייז לָאז סע

 0 .טָאג רַאפ ןרעװ טקיליוו

 ןופ ,טלטסעקענ לדמעה סָאד ןכַאמ טסלָאז ןּוא יי

 לטרַאנ ַא ןוא ;ןענייל ןופ ביוה ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא ;ןענייל

 ןיז סנרהַא ןוא * .טעּברַא עטקיטשעג ,ןכַאמ ּוטסלָאז
 ;ןעלטרַאג ןכַאמ ייו טסלָאז ןּוא ;ךעלדמעה ןכַאמ ּוטסלָאז

 ַא רַאפ ןוא דובּכ ַא רַאּפ ןכַאמ יז ּוטסלָאז ןעלטיה ןּוא

 ןליפרעד ןּוא ,ןּבלַאז ײז טסלָאז ןוא ;םיא טימ ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא רעדורב ןייד ןָאטנָא יז טסלָאז ןוא

 .רימ ּוצ םינהפ ןייו ןלָאז ייז זַא ,ןקילײה ייז ןוא ,אטנַאה רעייז -דנַאש סָאד ןקעדרַאפ ּוצ ןויוה ענענַיל יז ךַאמ ןוא +

 ןיא ןעמוק יז ןעוו יו ענייז ןוא ןענרהַא ףיוא ןייז ןלָאז ײז ןוא < = .ןייז ייז ןלָאז ןכיד יד זיּב ןּוא ןדנעל יד ןּופ ;שיײלּפ -
 | ;ןברַאטש ןוא דעו ַא ןגָארט טינ ןלָאז יז יד -:םוטקילײה ןיא ןעניד ּוצ ,חבומ םּוצ ןענענעג יז ןעװ רעדָא ,דעֹומ -להֹוא

 .םיא ךָאנ ןעמָאז 23 רַאּפ ןוא םיא רַאּפ ץעועג קיּבײא א ןַ

 ןּוא סקָא ןננּי ןייא םענ :רימ ּוצ םינהפ ןייז וצ ןקילײה ּוצ ליז ,ייז ּוצ ןָאט טסלָאז וד סאו ךַאז יד זיא סָאד ואי
 ןּוא ,לייא טימ טשימרַאּפ תולח עטרעייזעגמוא ןּוא ,טיורב טרעײזעגמּוא ןּוא* - .רעלעפ ַא ןָא סרעדיוו ײװצ

 ןיא ןָאטנײרַא ייז טסלָאז ןוא* .ןכַאמ ייז ּוטסלָאו לעמלמעו םענעצייוו ןופ ;לייא טימ טרימשַאּב סנכּוק עטרעייזעגמּוא

 וטסלָאז ןיז ענייז ןוא ןענרהַא ןוא *
 יד ןעמענ טסלֶאו ןוא* .רעסַאו טימ ןשַאװ יו טסלָאז ןוא ,דעומ-להוא ןופ .גנַאגנײַא םּוצ ןענענעג ןכַאמ

 | .ןְשֹוח םעד וא ,דֹופָא םעד ןוא ,דֹופָא ןופ לטנַאמ םעד ןוא ,לדמעה סָאד ןענֹרהַא ןדיילקנָא ןּוא ,רעדיילק

 .ןָאטּפױרַא ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ּבױה יד ןָאטנָא טסלָאז ןוא *

 .סרעדיוו ייווצ יד טימ ןּוא סקָא םעד טימ ,ּברָאק םעד ןיא ןענענעג יז ןּוא ,ּברָאק ןייא

 .דֹופַא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד טימ ןטרּוגנָא םיא .ןּוא

 .ןעײװנייַא .ה .ד א
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 הָמְׁשִּמַה ןֶמָׁש"תֶא ְּתְחַקָקְו :תֶפָנְִּמַהלַע ׁשֶרָּקַה דֶזנ"תֶא + ןעמענ טסלָאז ןוא' = .ביוה רעד ףיוא ןיורק עקילײה יד

 .םיִרְקַּת וָָנָּב-תֶאְו :ותא ָּתְחׁשָמּו שאל 2ק) "  ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןסיגפיורַא ןוא ,גנוּבלַאז ןופ לייא סָאד
 ויָנְבּו ןְרָהַא .טֵנְבַא םֶתא .ָּתְרִנָהְו :תֶנּתִכ םַתְשַבלַהְ : -

 םלוע תקחל הָנְהִּכ םֶהְל הֶתְיהְו תֹעָּבנמ םֶהָל ָּתְׁשַבְַו =!" יז ןכַאמ וטסלָאז ןיז ענייז ןוא* .ןפלַאז םיא |
 לֶהָא נפ רָּפַה-תֶא ָּתְבִרְקִהְו ונכדו | [רהאדדו תאלמו י א ןטרּטנָא ײז טסלָאז ןוא' .ךעלדמעה ןדײלקנָא יז
 יי טאלק םהידידתֶא ויָנָב 5 ּךִמְסְ דעומ | ,ןעלטיה ןדניּבנָא יז ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ,לטרַאג

 תחקלו :דעומ לָהֶא חחַתַּפ הוהי ינפ רָּפַה"תֶא ָּתְמַחְׁשְו = | | |
 בי ןּוא ;טכער ןקיבייא ןַא רַאפ ןרעהעג ייו לָאז הנּוהּכ יד ןּוא

 -לָכ"תַאְו | ּדַעְבְצֶאַב חבָזמַה תנרקדלע הָתְַחְנו רֶּפֵה םדמ | ןוא ,טכער ןקיבײא ןַא ראפ ןרעהעג יז לא

 בֶלַחַה-לֶּכ-תֶא תְחַקָלְו :חכזמה דוסידלֶא ףפשת םָּדַה + |'פ טנַאה יד ןוא ,ןענרהַא ןופ טנַאה יד ןליפרעד טסלָאז
 | יִּתְׁש תַאְ דבָכַהְילע תֶרֶתּיֵה תֶאְו ֿבָרָּקַה-תֶא הָּפִכְמַה | /- | .ןיז ענייו

 דתֶאְו !הָחָּבוִּמַח תרטקהו ןקילצ רֶׁשֲא בֶלֲהַה-תֶאָו תִֹלְּכַה די | | |
 הֶגָחְמל ץוחמ שאב ףרשת ושְרפדתֶאְו ורעדתֶאְו רפה רַשְּב

 וינבּו ןְרָהַא וכמסו חקת ָחֶאָה ליַאָה-תֶאְ :איה תאָּמַה מ  טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז ןיז עניז ןוא ןרהַא ןוא ,דעימ

 - קחקלו ליִאְקְתֶא תמחשו + לאָה שאר"לע םֶהיִדְיתֶא <  סקָא םעד ןטכעש טסלָאז ןוא * .סקָא ןופ ּפָאק ןפיוא
 = ליַאַה-תֶאְ : ביִבָס חבזמה"לע תקרזו ֹומָּד-תֶא +

 -לעו ויחתנ"לע קְתְָו ויָעָרְכּו ופרק תצחרו ויהָתְנְל |
 הוהיל אּוָה הֶלַעהַהְּזמַה לי אהדת תרטקהו :ושאר חי | | |

 יִנֵּׁשַה ליאה תא תחל : אוה הוהיל השא ַחוחי) ַחיִר מח טולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,רעגניפ ןייד טימ חבומ ןופ רענרעה

 ּתְטַחְׁשְו :ליאה שארילע םָהיִדְַתֶא ויָנָבּו [ רחא ְךמָסְו 2 טסלָאו ןוא 13 .חּבזמ ןופ טנורג םייּב ןסיגסיוא וטסלָאז

 לאה רָהָא א א טתרלע הָּתַתנְ ֹומְדִמ ל ללאְיִתֶא |

 -להֹוא ןרַאפ סקָא םעד ןענענעג ןכַאמ טסלָאז ןּוא יי =

 טסלָאז ןוא * .דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייב ,טָאג רַאפ

 יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,סקָא ןופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ

 ,דײװעגניא יד טקעדַאּב סָאװ סטעפ עצנַאנ סָאד ןעמענ

 חקל ;ביִבָס חמומהילע םֶּדַה-תֶא 0 תינמה ים אכ = ,ןרינ עדייב ןוא ,רעּבעל םעד רעביא שיילפטיור סאד ןוא
 דל ָתיּוהְו הָחְׁשִּמַה ןְמָׁשִמּ במה" רֶׁשֲא םֶּדַהְדִמ = = .חבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא

 שדקו תא נב יִנּב-לַעְו וינָּבלַו ויְָנְב-לעֶו ןרָהַא =
 ליאָתְדמ תחקלו :ותא ויָנְב יִדְנִבּו נבו ויִדנְבו אוה ככ

 תֶאְו בֶרֶקַה א הָפְכְמִה | .בֶלֵחַה-תֶאְו הָיִלֵאָהְו בלחה
 פיל רֶׁשֲא בֶלַה-תֶא תֹלְּכַהיִּתְׁש ! תַאְו דָכְכַה תֶרָתֹ י | .סָאד ויא רעפּפָא

 תַלַא םָחָל רָּכִכְו :אּוה םיִאְלִמ ליא וכ ןימיה קוש תאו = ענו ןוא ןרהַא ןוא ,ןעמענ וטסלַאו רעדיוו ןייא ןוא <

 ,טסימ ןייז ןוא ,לעפ ןייז ןוא ,סקָא ןופ שיילפ סָאד ןוא יי

 -דניז ַא ;רעגַאל ןסיוא רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ּוטסלָאז

 ןּוא ,טּולּב ןייז ןעמענ ןּוא ,רעדיװ םעד ןטכעש טסלָאז ןוא .רעדיװ ןופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז ןיז

 ענייז ןשַאװ טסלָאז ןוא ,רעקיטש ענייז ףיוא ןדיינשעצ ּוטסלָאז רעדיװ םעד ןּוא * .םּורַא דנור חּבומ ןפיוא ןעגנערפש

 ןצנַאג םעד ןפמעד טסלָאז ןוא** .ּפָאק ןייז ּוצ ןוא ,רעקיטש ענייז ּוצ ןגײלקעװַא ייז ןּוא ,ינק ענייז ןוא ,דייוועוניא

 .טָאג ּוצ סָאד זיא רעפּפָארעײפ ַא ,חיר רעקַאמשעג א .;עָאג ּוצ סָאד זיא רעּפּפָאדנַארּב ַא ;חּבומ ןפיוא רעדיװ <

 .ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא ,רעדיװ ןטײװצ םעד ןעמענ טסלָאז ןּוא י*

 -רעיוא ןטכער ןפיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,טּולּב ןייז ןופ ןעמענ ןּוא ,רעדיו םעד ןטכעש טסלָאז ןוא" .רעדיװ ןּופ

 ,טנַאה רעטכער רעייו ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ןיז ענייז ןופ לפעלרעיוא ןןטכער ןפיוא ןּוא ,ןענרהא  ןופ לפעל

 ןּוא . .םּורַא דור חבזמ ןפיוא טּולב סָאד ןעגנערפש טסלָאז ןוא ;סּופ ןטכער רעייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא

 ףיוא ןוא ,ןענרהַא ףיוא ןצירפש ןוא ,גנובלַאז ןופ לייא םעד ןּופ ןוא ,חבומ ןפיוא סָאװ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ טסלָאז

 ןרעװ ןלעװ רעדיילק ענייז ןוא רע ןּוא ;םיא טימ ןיז ענייז ןופ רעדיילק יד ףיוא ןּוא ,ןיז ענייז ףיוא ןוא ,רעדײלק ענייז

 םעד ןּוא ,סטעפ סָאד רעדיװ םעד ןּופ ןעמענ טסלָאז ןּוא ** - .םיא טימ ןיז ענייז ןופ רעדיילק יד ןּוא ןיז ענייז ןּוא ,קילייה |

 סטעפ סָאד ןוא ,ןרינ עדייב ןּוא ,רעּבעל ןופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דיוועגניא יד טקעדַאּב סָאװ טטעפ סָאד ןּוא ,לדײװ

 ,טיורּב ןּבָאל ןייא ןוא*י-סָאד זיא אגנוליפרעד ןּופ רעדיװ .ַא םורָאװ--לקנעש ןטכער םעד ןּוא ,ייז ףיוא סָאװ

 .גנוקילייה ,גנואייוונייָא .ה .ד א



 / 0 4 ,טכ | |

 = רֶׁשֲא תוצמה לַּפִמ דָחֶא קיקרו תחא ןמש טל הל
 דב וינָב יפּכ לעו ןרָחַא יפכ לע לפה םמשו :הָוח ינפל
 ה םדִמ םֶתא ַּתְחַקָלְו :הָוהְי ינפל .הָפּונְּת םָתֹא ּתְפִנהְ
 - תֹוהְי ינפל יז ַחיֵרְל הָלֹעֲהילַע הָחְּבמַה תרטקהו
 ומ םיאלמה .ליאמ הָוָחֲה-תֶא .תחקלו : הָוהיִל אָּה- השא
 ל הו הוה ינפל הָפּונּת ותא תפנה האל רֶׁשֲא
 מ הָמּורתה קוש תאו הפּנְּתַה הָזִח | תֶא תשדקו :הֶנְמְל
 ן ןרַהֶאל רשאמ םיִאְלמַה ליַאמ םֶרּוה רשאו ףנוה רשא
 חכ תֶאַמ םֶלֹוִקְחִל וינבלו ןרהאל הָיָה :וינבל רשאמו
 דִנָּב תֶאְמ הי המּורתו אוה הָמּורְת יִּכ לֵאָדְׂשִי נב
 שט דקה יִדנְבּו :הָוהיַל םֶתְמּוְרִת םהימלש יחבומ לאְרשי
 לז םִמַכ החשמל וירחא ויָנָבְל ּווהִי ו ן"האל רֶׁשֲא
 'ל ויָנֶּבִמ ויָּתְחַּת ןקפה םשָפְלְי םיִמָי תַעְבַש :םֶדי-תֶא םֶב
 אל םיִאְלמהליאְ תאו :שדלפ תרשלדעומ לָהֶאְילֶאאבירשא |

 גל ינו זרה לֵפָאְו טק טֶקְמְּב ְָׂשּכ-תֶא תלשכו חקת
 +דעומ לָהֶא חַתַּפ למ רשא םֶתָּלַה-תֶאְ לֶיַאָה רשְב"תֶא
 ל םָתֹא שקל םֶדְי"תַא אֵּלַמְל ב רַּפִּכ רֶׁשֲא םֶתֹא ּלְכָא
 רל םיאלמה רׂשְבִמ רַתַָייפִאְו :םה שָדְמיּכ לכאידאל רֶח
 = לֵכָאי אל שאב רָתֹונַה-תֶא ַתפרׂשְו רקפהדדע םֶהֶּלַהְדִמ
 הל דשא סֵכְּכ הָכָּכ צנָבְלּו ןרָהַאְל ת תישעו +אּוה שְדְקיּ
 יל הָשָעִמ תאטמ רפו :םֶדי אָלַמְּת םיִמָי תעבש הָכָתֹא ית
 לע ךְרְפכְּב ַָבוּמַה-לַע ְתאָּטִחְו םיִרָפְּכַה-לַע .םויל
 ולַָּבוִמַה-לַע רִֵּכְּת םיִמָי תעבש :שּדִקְל ותא ָּתְהַׁשָמּ
 חַּבְוִמַּב עגנה-לָּכ םיִׁשָרְק ׁשֶרָק חֵּבְומַה הָיָהוותֹא ְָׁשּדקְו
 ושש ייינב םִׂשְבּכ הכמִה-לַע הֶׂשֲעַּת רֶׁשֲא הֶא סם :ׁשֵּדְקִי
 .טל הֶׂשֲעַּת דָחֶאָה שֶבּכַה-תֶא ;דיִמָּת סל .םינש הנ
 - ם ןֵהָׂשֵעְו ;םִיַּבְרַעֶה ןיּפ הֶׂשֲעַּת ינשה ׂשֶבַּכַה תאו רקפב
 יב תֶעיִבְר סו ןיהַה עמר תיִתּכ משב ללב תל

 .טָאג רַאפ גנוּבײה

 .ייז ןיא טנַאה רעייו ןליפ

 רעד ,טרָא ןייז ףיוא ןהפ רעד טרעוו סָאװ ,ןיו .ענייז ןופ

 .םעד ןופ ןכוק ןיא ןוא ,לייא ףיוא טיורב הלח ןייא ןוא
 טסלָאז ןוא **  .טָאג רַאּפ סָאװ טיורּב ןטרעיזעגמוא ברָאק
 ףיוא ןוא ,ןענרהַא ןופ טנעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא גנידצלַא
 -פיוא ןַא ןּבייהפיוא י ײז טסלָאז ןּוא ;ןיז ענייז ןופ טנעה יד

 רעייז ןופ ךעמענ סע טסלָאו ןוא* |
 -דנַארּב םעד רעביא ,חּבומ .ןפיוא .ןפמעד ןּוא ,טנַאה
 רעפּפָארעײּפ ַא ;טָאג רַאפ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,רעפּפָא
 0 םעד ןופ טסורב יד ןעמענ טסלָאו ןּוא = .טָאג וצ סָאד ויא

 "םיוא רז ךוא ,ןענרהַא רַאפ סָאװ גנוליפרעד ןופ רעדיװ

 םּוצ ריד ןייו לָאז סע ןוא ;טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןבייה
 ,גנובייהפיוא ןופ טסּורּב יד ןקילייה טסלָאו ןּוא ..קלח
 ןּביוהעגפיוא זיא סָאװ .,גנודײשּפָא ןופ לקנעש םעד ןוא
 םעד- .ןופ | ןְרָאװעג טדײשעגּפָא ןיא סָאװ .ןּוא | ,ןרָאװעג
 ןוא ןענרהַא ראפ סָאװ םעד .ןופ ,גנוליפרעד ןּופ רעדיוו
 וצ ןּוא ןענרהַא וצ ןרעהעג לָאז סע ןוא = .ןיז ענייז רַאּפ
 רעדניק יד ןופ ,טכער ןקיבייא ןַא רַאּפ ,רעדניק ענייז
 רפא ןַא ןוא ,סָאד ויא גנודײטּפָא ןַא םורָאװ ;לארשי ןּופ
 ערעייז ןופ לארצו ןופ רעדניק יד ןֹופ ,ןייו סע לָאז גנודייש
 .טָאג וצ גנודײשּפָא רעייז ,רעפפֶאדירפ

 ןייז או ןענרהַא ןּופ רעדיילק .עקילייה יד תא" |
 -רעד וצ ןּוא ,ייז ןיא ּבלַאז ּוצ ףיוא ,םיא ךָאנ ןיו ענייז רַאפ

 רעד ךָאטנָא ₪ לָאו געט ןּבױ* 90

 < .םוטקילייה ןיא ןעניד ּוצ דעומדלהוא ןיא טמּוק סָאװ
 ,ןעמענ ןטסלָאז גנוליֿפרעד ןופ רעדיו םעד ןוא* 07 - |

 טָאד ןוא ,רעריוו םעד ןופ שיילפ סָאד ןסע ךלָאז זיז ענייז ןּוא ןרהַא ןוא* .טרָא ןקילייה ַא ןיא שיילפ ןייז ןבָאק ןוא

 .דעֹומילהֹוא ןופ בנַאגנייַא םייּב ,ּברָאק ןיא סָאװ טיורב

 רעּבָא ;ןקילײה וצ 2 ,טנָאה .רעייז ןליפרעד ּוצ ידכ ,טימרעד ןרָאװעג ןּבעג
 -רַאֿפ ויא סע ןעמעוו .ףיוא יד ןסע ןלָאז סָאד ןּוא *

 .ןסע טינ ןופרעד לָאז .רעדמערפ ַא

 | זי ,טיורּב םעד ןּופ רעדָא ,גנוליפרעד ןופ .שיילפ םעד .ןופ .ןמיילּברעביא טעװ סע זַא ןואיי .קילײה זיא סָאד לַײװ
 .קילייה זיא סע םורָאװ ,ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז סע ;רעײפ ןיא .ענעּבילּבעג סָאד ןענערּברַאפ וטסלָאז ,ירפ רעד ןיא

 -רעד וטסלָאז געט ןּביז .ןליופַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ יוזָא ןיז ענייו וצ ןּוא ןענרהַא ּוצ ןָאט טסלָאז ןוא י*
 חּבומ םעד ןקינייר ןּוא ,גנובעגרַאפ ַא רַאפ גָאט ןכעלטיא ןכַאמ ּוטסלָאז רעפּפָאדניז ַא סקָא ןַא -ןּוא * ,טנַאה רעייז ןליפ
 ,חּבומ ןפיוא ןייז רפכמ ּוטסלָאז געט ןּביז יי .ןקילײה ּוצ םיא ,ןּבלָאז םיא טסלָאז ןוא ;םיא ףיוא ןייז רפכמ ןייד טימ

 ןרעװ לָאז חבומ ןָא ןָא ךיו טריר סָאװ ץלא ;טייקילייה עטסקילייה א ןייז לָאז חּבומ רעד ןּוא ;ןקילײה םיא ןוא |
 .קילייה

  .דימת ,גָאט ַא ײװצ ןספעש עקירָאי -- ןכַאמ טסלָאז וד סָאװ זיא סָאד ןוא"
 .טנוװָא ןגעק ןכַאמ וטסלָאז ספעש ןטײװצ םעד .ןוא .,ירפ רעד ןיא ןכַאמ | ּוטסלָאז סּפעֶש
 א ןופ .רעפּפָאסינ א .ןּוא - ,ןיה לטרעפ א א | לײא ענעגָאלשעג טימ טשימרַאפ לעמלמעו

 ןייא =

 לטנעצ א ןּוא" =
 וצ .ןײװ ןיה לטרעפ ַא



0. 

 ןֿכַאמ ּוטסלָאז ספעש ןטײװצ םעד ןּוא < .סּפעש ןייא םעד

 ,ירפ רעד ןיא ןּופ רעפפָאזייפש סָאד יװ יװַא ;טנװָא ןגעק

 רַאפ ,םיא וצ ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעפּפָאסי ןייז לוו יױװַא ןּוא

 קידנעטש ַא < .טָאג ּוצ רעפּפָארעײּפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא

 גָאגנייֵא םייּב ,תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא רעפּפָאדנַארּב

 ךיו ךיא לעװ ןטרָאד סָאװ ,טָאג רַאּפ ,דעֹומילהֹוא ןּופ

 ךיא ןּוא < .ריד ּוצ ןדער ּוצ ןטרָאד ,ךייַא ּוצ ןקעלּפטנַא |

 ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןקעלּפטנַא ןטרָאד ךיז לעװ

 ןוא < .טכַארּפ ןיימ טימ ןרעװ טקיליהעג טעװ סע ןּוא

 ןוא ;חּבומ םעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא םעד ןקילייה לעװ ךיא

 וצ םינהּכ ןייז ּוצ ןקילײה ךיא לעװ ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא

 ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ ןעור לעװ ךיא ןּוא * .רימ

 ךיא זָא ,ןסיוו ןלעװ ייז ןוא < .טָאג םּוצ ןייז ייז לעװ ןּוא

 דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה סָאװ ,טָאג רעייז הוהי ןיב

 רעייז הוהי ןיּב ךיא .ילז ןשיווצ ןעּור לָאז ךיא ידּכ ,םִיַרצִמ

 .טָאג

 "יו ןופ גנורעכייר רַאפ חּבזמ ַא ןכַאמ טסלָאז ןּוא : 5

 ןַא* .ןכַאמ םיא ּוטסלָאז ץלָאה-םיטִש ןּופ ;ךיור

 קידכעקעריפ ;טײרּב ןייז לייא ןַא ןוא ,גנעל ןייז לייא

 ןלָאז אפיג םיא ןופ ;ךייה ןייז ןלייא ײװצ ןּוא ,ןייז רע לָאז

 .רענרעה ענייז ןייז

 ,םּורַא דנור טנעוו ענייז ןוא ,קעדרעביוא ןייז | דלָאג םענייר

 .םּורַא דגור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא וצ ןכַאמ טסלָאז ןוא ;רענרעה ענייז ןוא

 אשת יפ ,תומש

 .טימ ןעיצרעּביא םיא טסלָאז ןּוא *

 12 ,ל-41 ,טכ

 םיִבְרעֶה ןיפ הֲָׂעַמיִנְׁשה ׂשֶבַּכַה תֶאְו : דֶחֶאָה ׂשֶבּכ ל יי אמ
 הָׁשִא טחינ ַחיִרְל ּהָלְׂשִעַּת הָּכְסִנְכּ רֶקָּבַה תַהנמְּכ

 ינפל דַעומדלַהֶא חַתּפ םֵכיִתְרדְל י דיִמָּת תלע :הָוהיַל במ ,
 יתדעְע :םש ףילא רֵּבַרְל הָמָש טֶכָל רעוא רֶׁשֲא הָוהְי מ
 לָהֶא-תֶא יִּתְׁשּדקְו :יִדֹבְכִּב ׁשֵּדקְוָאְרׂשִי ינבל הָּמָׁש דמ

 ןהכל שדקא ווָנְּב-תֶאְו ןֶרְהֶאתֶאְו חכזמה"תַאו ךעימ
 : םיקלאל םֶהֶל יִתיָהְו לאְרשי יי ְךֹתְּב יִּתְנַכׁשְו יל המ
 ץראמ םָתֹא יתאצוה רֶׁשֲא .םֶהיֵהְלֶא ה הָוהְי יִנָא יִּכ ּועְדָיְו ומ

 בו :םָהֵהְלַ הָוהְי יִנֲא םֶכֹותְב של םִיָרְצִמ
 | ל |

 :ותא הֶׂשֲעַה םיִטש יִצֵע תֶרֶטְק רטקמ חבומ תישָעְו בײ
 ותְמִק םִיַתְּמַאְו הָיְַי עובָר .ּובָחְר הָּמַאְ וכְרֶא הֶּמֵא ב
 -תֶאְ ֹוננ-תֶא רוהט בֶהְז ותא ָתיִפְצ :ויִתֹנרַק ּונָּמִמ 1

 : ביִבס בָהָז רז וָל ישע ויתְנְרְכתֶאְ ביִבָס ויתריק
 יתש לע ֹורָֹל תחַתמ ! "ל"השעת בָהָז תֹעְּבַט יִּתְׁשּו ד

 תאָשְל םיּלַבְל יִּתְבָל הָיָה ודצ ינשדלע הֶׂשֲעַּת ויְמְֹלַצ
 םָתֹא ָתיִּפִצְו םימש יצִע םיִּדַּבַה-תֶא ָתיִׂשֲעְו :הָמָהְּב ותא ה
 ינפל תַדַעָה ןר רא"ל רֶׁשֲא תֶכֹרְּפַה ינפלי ותא הָּתַתָנְויבֶהְו ו
 ריטקהְו :הָמָש ךל דעוא רשא תֹלֵעָה-סַע י רֶׁשֲא תֶרֹּפַּכַה י
 תֹרַּנַה"תֶא וָביִטיִהְּב רֶקַֹּּב רַקּבַּב םימס תֶרֶׂשָק ןְרָהַא ויָלָש |
 . הָּנֶריִטְלַי םִיַּבְרעֶה ןיִב תֶרַהִתֶא ןרהא תה :הָנְריִטְכִי 'פמ
 תֶרֶׂטֶק וָלָע ולעמדאל :םֶכיֵתְררְל הָוְינְפִל ריִמָּת תֶרֶמְק ט
 -לַע ןֵהַא רַפכְו :ויָלָעּוכְּפִת אל .ךסנו הָחְנִמּ הל ה <

 הָׁשַּב תַחַא םיִרָפִּכַה תאטה םלמ הָנשִּב תַהַא ויתר
 פ :הָוהיִל אּוָה םישדק"שְדְכ כתר וילָע רֵּכי

 ּוטסלָאז ןעגניר ענרעדליג ײװצ ןּוא +

 יז ןוא ,ןטײז ײװצ ענייז ףיוא-ןכַאמ ייז וטסלָאז ןעקנַאלפ ייווצ ענייז ףיוא ;ץנַארק ןייז רעטנוא םיא ּוצ ןכַאמ

 -םיטִש ןּופ ןעגנַאטש יד ןכַאמ טסלָאז ןוא* .ײז ףיוא ןגָארט ּוצ םיא ,ןעגנַאטש יד רַאּפ ןרעיוא רַאפ ןייז ןלָאז

 "עג ןּופ ןורָא םעד רַאפ סָאװ תֶכֹורָּפ םעד רַאפ ןלעטשקעװַא םיא טסלָאז ןוא* .דלָאג טימ ןעיצרעּביא ייז ןּוא ,ץלָאה

 .ןרעכייר לָאז ןרהַא ןּוא* .ריד ּוצ ןקעלּפטנַא ךיז ךיא לעװ ןטרָאד סָאװ ,ץעזעג םעד רעּביא סָאװ קעד םעד רַאפ ,ץעז

 רע לָאז ,ךעלרער יד טכערוצ טכַאמ רע ןעוו ,ןגרָאמירּפ ןיא ןגרָאמירפ ;ןצריװעג עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םיא ףיוא

 = רַאפ ךיורייוו ןקידנעטש ַא ;ןרעכײר סע רע לָאז ,טנװָא ןועק ךעלרער יד ןָא טדניצ ןרהַא ןעוו ןוא* .ןרעכײר סע

 ןוא רעפּפָאדנַארּב ַא רעדָא ,ךיורייוו ןדמערפ םיא ףיוא ןעגנערבפיוא טינ טלָאז ריא* .תורֹוד-רֹוד ערַעייַא ףיוא טָאג

 ןייא רענרעה ענייז ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןרהַא ןוא * .םיא ףיוא ןסיג טינ ריא טלָאז רעפּפָאסיג ַא ןּוא ;רעפפָאוייפש א

 ,םיא ףיוא ןייז רפכמ רָאי ןיא לָאמ ןייא רע לָאז גנוּבעגרַאפ ןופ רעפּפָאדניז םעד ןּופ טּולּב םעד טימ ;רָאי ןיא לָאמ

 .טָאג וצ רע זיא טייקילייה עטסקילייה ַא ;תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא

 יִנְּב ׁשאֶריִתֶא אָּׂשִת יִּכ :דֹמאַּל השמדלֶא הָוהְי רֶּבַדָו = :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא יי

 | | | רעדעק יד ןופ רפסמ םעד ןעמענפיוא טסעוו ּוד ןַא יי
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 רֶכַפְּב הוהיל ושְפנ רֶפֶּכ שיא ּונְתָנְו )| טיפל טארשי
 : -ב וּמִי | הָז :םָתֹא רק ףֶנָנ םֶהָב היהיראלו םָתֹא
 םיִרְׂשֶעשִרְּפה לקשְב לקשה תיִצֲחַמ םיילקפהדלע י 2
 = די רֵמֹעָה לפ :הוהיל המרת לקשה תיצחמ לקשה הֶרָנ
 ;הָוהָי תֶמּורְּת מִי הָלְצִמְ האָט םירשע ןֵּבִמ םיִרקַַה-לַע

 וט לקשה תיִצֲחַמִמ טיִעְמִי אל לדה הפרא רישָעָה |
 ₪ "תא : תחקלו+ ;םֶכימְׂשְפַנ-לַע ךפכל הָוהְי תָמּורְתתֶא תָתְל
 תבע לע ותא ּתַתִ לֶאָרְִׂייֵנְּב אמ םיִרּפְּכַה ףֶמָּכ
 ךפכל הָוהְי יגְפל ןורָכְול לארשי ינבל הָָהְו ךעומ לָהֶא
 ם =  +םֶמיֵתְׂשְפַנילַע
 " ינכו תֶשחנ רוי ְתיִׂשָעְו :רמאל השמ"לָא הָוהְי רדיו
 .מפזמה ןיבו רעומ לָהֶאְִיִפ ותא תנו הָצְחְרִל ה
 טי טהיֵדי-תֶא ּונָּמִמ ויָנָבּו ןרָהֶא וצחרו +םִיָמ הָּמָׁש ָת .תנ

 כ אָלְו םימדצחר רעומ לֶהָא-לֶא םָאֹבְּב : ;סדלנה זַא
 הָׁשִא ריטקהל תרׁשְל הּבְמַהילֶא םָּתְשִנְב א ותמי
 אכ ֹובָהָל הָחְהְ ותְמָ אֵלְו םֶהיֵלְנרְו םֶהיֵדְי ּוְצִחְָו :הָוהיִל
 5 ;םֶתֹרְרִל ועְרָלּו ול םֶלועדקה
 כי לי התאו +רמאל השמ"לֶא הָוהְי רפדנ
 םיִשָמָח ותיצחמ םָשכְדִמנקְ תואמ שָמָח רֹורָד-רְמ שאר
 רכ שמח הָּדִקְו  םִיָתאָמּו םיִשָמָ םֶׂשְביִהְנַּו םִיָתאָמּו
 הכ ץֶמש ותא תשעת :ןיה תג ןמשו שדה לקשְ תֹואמ
 -תַחְשִמ ןמש חקה הֶׂשֲעַמ תחקרמ חקר שדק"תקשמ
 וכ +תדַעָה ןורא הא דעומ לָהָאדתֶא וב תחשמו :הָיְהְי שָק
 כ תא | היִלְּכתֶאְו הָרּמַהתֶאְ ולכ-לָּכיתֶאְו הלׁשַתֶאְו
 חכ "תֶאְ וילכ-לְּכיתֶאו הלעה חַּבְומ-תֶאְו +: תרטקה חְבְמ

 0 1 / טכ -לכ םישדק שדק ויָהְו םֶתֹא ּתְשדקְו + וכו ריִּכַה
 ל שדקו הָׁשְמּת "תא ןרהַא-תֶאְו : שדקי םֶהְּב גה

 0600000000 0 רֹשֹיִּכ ,תומש
 רעכעלטיא ןבעג יז ןלָאז ,גנולייצ רעײז טיול לארש ןּופ

 ידכ ,ייז טלייצ עמ ןעװ ,טָאג וצ שפנ ןייז רַאפ זיילסיוא ןַא

 .ײז טלייצ עמ ןעוו ,הפומ ַא יי ןשיווצ ןייז טינ לָאז סע

 רעד ןיא ןײרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,ןּבעג ײז ןלָאו סָאד <

 / קיצנַאווצ-לקָש ןקילייה ןפיוא , ,לקָׁש ןּבלַאה ַא :גנולײצ

 "טיא + .טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא לקָש ןּבלַאה ָא--לקָׁש ַא הָרג

 קיצנַאװצ ןופ ,גנולייצ רעד ןיא ןײרַא טייג סָאװ רעכעל

 .טָאג ןופ גנודײשּפָא יד ןבעג לָאז ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי

 טינ לָאז רעמירָא רעד ןּוא ,ןרעמ טינ לָאז רעכייר רעד י*

 ןופ גנודײשּפָא יד ןּבעג םייּב ,לקָש ןּבלַאה ַא ןופ ןרענימ

 ןוא 2 .תושפנ ערעײַא ףיוא ןייו וצ רפכמ ידּכ ,טָאנ

 .רעדעק יד ןּופ ,גנוּבעגרַאפ ןּופ טלעג סָאד ןעמענ טסלָאז

 ןופ טעּברַא רעד ראפ ןּבעג סע טסלָאז ןוא ,לארׂשי ןּופ

 | רַאפ לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןייז לָאז סע ןּוא ,דעֹומילהֹוא

 .תושפנ ערעיײֵַא ףיוא ןייז וצ רפכמ ,טָאג רַאפ גנּונָאמרעד ַא

 ;ןגָאז .וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא יי

 ןייו טימ ,רעּפּוק ןופ סַאפטנַאה ַא ןכַאמ ךיוא טסלָאז *

 -קעװַא םיא טסלָאז ןּוא ;ןשַאװ ּוצ ךיז ,רעּפּוק ןופ לעטשענ

 -נייִרָא ןוא ,חּבומ ןשיווצ ןּוא דעומ-להוא ןשיווצ ןלעטש

 אל ל מט מאל רֵּבַרְּת לֵארְׂשִי נבילֶאו + :יל ןֶהַכְל םֶתֹא ןשַאװ ןלָאז ןיז ענייז ןוא ןרהַא ןוא ** .רעסַאװ ןיהַא ןָאט
 ןעמוק יז ןעוו **  .סיפ ערעייז ןוא טנעה ערעײז םיא ןּופ

 ;ןברַאטש טינ לָאז ייז ידּכ ,סיפ ערעייז ןוא טנעה ערעייז ןשַאװ ןלאז יז ןוא = = .טָאנ וצ רעפּפָארעײפ ַא ןפמעד ּוצ ,ןעניד

 | 0 יה ..תורֹודירֹוד ףיוא ןעמָאז ןייז ןוא םיא ,ץעועג | קיבייא ןַא ןייז יז לָאז סע ןּוא

 ערימ עקיסילפ ,ןצריוועגטפיוה ךיוא ריד םענ וד :ןגָאז .וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא<

 ײװצ רָארצריװעג ןוא ,קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ ,ןופרעד טפלעה : גנירעמיצ ןקיצריװעג ןוא !לקֶש טרעדנוה ףניפ

 | ןכַאמ טסלָאז .ןוא 5 .ןיה ַא למיוב ןוא .לקֶש .ןקילייה ןפיוא ,טרעדנּוה .ףניפ לײנַאק ןוא < ,קיצפּופ ןּוא ! טרעדנוה

 רעקילַײה ןופ לייא ןַא ;טכַאמ רעשימ"םימשב רעד יװ יוזַא טײרַאּבּוצ םימשב ַא גנוּבלַאז רעקילײה ןופ לייא ןַא ןופרעד

 ןּוא שיט םעד ןּוא * ,ץעועג ןופ ןורָא םעד ןוא ,דעֹומ- להוא םעד טימרעד ןּבלַאו טסלָאז ןּוא** .ןייז סע לָאז גנּוּבלָאז |

 .דדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּוא ** ,ךיורײװ רַאפ חּבומ םעד ןּוא ,םילּכ עריא ןּוא הרונמ יד ןּוא ,םילפ ענעיז עלַא

 ַא ןייז ןלָאז יז ,ןקילייה ייז טסלָאז ןוא* .לעטשעג ןייז ןוא סַאפטנַאה םעד ןּוא ,םילּכ ענ"ו עלַא ןוא רעפּפָא

 | וטסלָאז ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ןוא" .קילײה ןרעװ לָאז ןָא ײז ןָא ךיז טריר סָאװ ץלַא ;טײקילײה עטסקילײה |

 לייא ןַא :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןדער ּוטסלָאז לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּוא** .רימ ּוצ םינהפ ןייז ּוצ ןקילײה יז ןּוא ןּבלַאז



 םֶדֶא רָשְבדְלַע :םכיִתְרדְל יל ה הָיהִי שדקדתתשמ גל = ערעיַא ףיוא רימ וצ ןייז סָאד לָאז גנוּבלַאז רעקילייה ןּופ

 ׁשֶרָק אוה שרק והמכ ושעת אל וְנְּכְתַמְבו ךֶסיי אל ןסָאגעג טינ סע לָאז בייל סנשטנעמ ַא ףיוא * ו .תורודדרוד

 ע ונָמִמ ןתי רשאו והמָּכ חקר רֶׁשֲא שיא :םכל הָיְהִי ל
 ּףךליחק השמדלָא הָוהְי מא ם  :ויָמעמ תָרְכִנ ךֶו דל

 דַבְּב = הָּכו הנבל םיִמס הָנְִלָחְו תלבשו | ףט) = ךייַא סע לָאז קילײה ,סָאד ויא קילײה ;ןופרעד גנושימ

 ֶּלִמִמ ו הקור הֵׂשֲעַמ חקָר תרטק ּהָתֹא ָתיֵׂשָעְו :הָיהי הל רעדָא ,סניװַא ןטײרּבוצ טעװ סָאװ רעכעלטיא 5 ו

 ונפל הָּנֶמִמ הָתַתְנְו קֶדָה הָנֶממ ַתְכַחָׁשְו :ׁשֶרֶק דק ל | -ךַאּפ טעו ,ןדמערפ ַא ףיוא ןופרעד ןָאטפױרַא טעו סָאװ

 םיִׁשְרָק ׁשֶרֶק הֶּמָׁש ּךֶל רעוא רֶׁשֲא דעומ לָהָאְב תֶדַעָה |

 אֵל הְָנְכְְַּב הֶׂשֲעַּת רֶׁשֲא תֶרִֹּקַהְו :םֶכָל הָיְהִּת ול | 0
 / שַעַי-רֶׁשֲא שיא : הוהיל דל הית שרק םכל ושעת חל -עמש .ריד .םענ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא טי

 סה ממ תֶרְכִ הב ַחיִרְהִל ָהֹומָכ ןּוא ,לגענרעכײר ןּוא ,ץריוועגפירט ,ןצריוועג עקידעק

 0 או 0 = ;ךיורייוו ןרעטיול ןוא ,ןצריװעג עקידעקעמש ;ןַאּבַאלַאנ
 . , א

 לאָלַצְּב םשב תאֶרְק האר :רֶמֹא השמ"לא הָוְ רפריו 3 = -רעד ןכַאמ טסלָאז ןוא * יז לז ןלָאז ךיילג ףיוא ךיילנ

 םיִהְלֶא חור ותא אָלַמַאְו :הָדּוהְי הָטמְל רּוחְדִב יִראְרְּב 3 היי - או

 .תֶבָׁשֲחַמ בֶׂשֶחַל :הָכאָלְמ-לָכְבּו תַעָרְבּוהְנובְתְכּוהַמְכָחְּב ר | רעשימיםימשב רעד יו ױזַא םימשב ַא ,גרַאװרעכײר א ןופ
 תאֵּלַמְל ןֶבָא תֶׁשְרָחַבּו :תֶשְחְנְבּו ףֶסֶּכַבּו בה תישעל טסלָאז ןּוא** .קילײה ,ןייר ,ץלָאו טימ טכירעגוצ ,טכַאמ

 ותא ית הנה יג ;הָכאָלְמ-לֶבְּב תושעל ץע תֶׁשְרֲהַבּו ו םעד רַאּפ ןופרעד ןָאטּפױרַא ןוא ,ןביירעצ ןיד ןופרעד
 בֵליִַכַח-לָּכ בֶלְבּו ןליהממל + ךָמסיִחַאְרִּב בָאילָהֶא תא |
 דעימ לָהֶא ! תֶא : ףתיוצ רֶׁשֲא-לָּכ תא ושעו המכח יִתַתְנ +

 ילָדלּכ תֶאָו יִלָע רֶׁשֲא תֶרֶּכה-תֶאְו תֹרֶעָל ןרָאָה-תֶאְו | ד"א טל לאל טייקילייה עטסקילײה א ;ריד וצ ןקעלפ
 הָרהַמַה הָרֹנְּמַה-תֶאְ יִלָּכ-תֶאְ הְלְׁשַה-תֶאָו ;לָהֲאָה ח טיול -ןכָאמ טסעוו וד סָאװ גרַאװרעכײר סָאד ןוא 57 לוד

 הלעה חַּבְוִמ-תֶאְו : תֶרֶטְּקַד חבזמ תֶאְו ָהיִלְּפילָּכדתֶאְו ₪ קילײה ;ןכַאמ טינ ךיז רַאפ ריא טלָאז גנושימפיונוצ ןייז
 "תֶאְו דָרְׂשַהיִדְנִּב תאְו נאו רִּּכַה-תֶאְ ילכו ְי

 תֶאְו :ןהכל וינכ יִדְְּבדתֶאְו ןהפה ןְרָהְאְל ש שרק יֵדְנַּב א

 .רֶׁשֲא לכ שרל םיִמַּפַה תֶרְטְקתֶאְ הָׁשּמַ ןמש

 -פיונוצ רעד טיול ,סנױזַא ןכַאמ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןרעװ

 .קלָאפ ןייז ןופ ןרעװ ןטינש

 ב

 -טנַא ךיז ךיא לעװ ןטרָאד סָאװ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ץעועו

 ןכַאמ טעװ סָאװ רעכעלטיא =  .ןייז ריד סע לָאז טָאג ּוצ

 . ץייז ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ ,ןופרעד ןקעמש ּוצ ,סנוזַא

 5 = בֹוָׂשֵעַי ךֶתיוצ יב 0 | .קלָאפ
 לֶאְְש נא רב הָתַאְו :רמאל השמ"לָא הוהירמאפ = / ה

 םֶכיֵניבּויִניֵּב אוה תוא יּכ ּורָמְׁשִּ תֹהְַּׁשרתֶא א .רמאל | :ןגָאז וצ יױװַא ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןואי אל

 ךיא ןוא* ,הדּוהי טבש ןופ ,ןרּוח ןּופ ןוז םעד ירּוא ןּופ ןוז םעד לָאלַצּב אןעמָאנ ןטימ ןפורעג ּבָאה ךיא עו |

 רעדעווטעי ןיא ןּוא ,טפַאשנעק ןיא ןּוא טײקידנַאטשרַאּפ ןיא ןּוא ,המכח ןיא ,טָאג ןופ טסייג ןטימ טליפעגנָא םיא ּבָאה

 . ןיא ןּוא* ;רעּפוק ןיא ןוא ,רעבליו ןיא ןּוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ .,ןכַאז עקיצנוק ןעלצניקוצסיוא + ,הכָאלמ

 ןוא* .הכָאלמ רעדעװטעי ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ץלָאה ןּופ גנוצינש ןיא ןּוא ,ןסַאפנײַא םּוצ רענייטש ןופ גנודיינש

 עקיצרַאהנולק עלַא ןופ ןצרַאה ןיא ןּוא ;ןֶד טבש ןּופ ,ןכָמָסיחַא ןּופ ןוז םעד בָאילהֶא םיא ּוצ ןּבעגעגוצ ּבָאה.,עז ,ךיא

 ןורָא םעד ןּוא ,דעֹומילהֹוא םעד י  :ןליופַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןכַאמ ןלָאז ייז זַא ,המכח ןּבעגעגנײרַא ךיא ּבָאה

 ענייר יד ןוא , םילּכ ענייז ןוא שיט םעד ןּוא* ;טלעצעג ןּופ םילּכ עלַא ןוא , םיא רעביא סָאװ קעד םעד ןּוא ,ץעועג ןרַאפ

 ,םילּכ ענו עלַא ןּוא רעפּפָאדנַארּב רַאּפ חּבומ םעד ןּוא* ;ךיורײװ רַאפ חּבומ םעד ןּוא ,םילּכ עריא עלַא ןוא הרֹונמ

 ,ןהפ םעד ןרהַא רַאפ רעדיילק עקילייה יד ןּוא ,רעדיילק עטקירטשעג יד ןּוא * ;לעטשעג ןייז ןּוא סָאֿפטנַאה םעד ןוא

 עקידעקעמש ןופ ךיורײװ םעד ןוא ,גנוּבלַאז ןּופ לייא סָאד ןּוא יז ;הנּוהּכ יד ןָאט ּוצ ףיוא ,ןיז ענייז ןופ רעדיילק יד ןּוא

 .ןָאט ייז ןלָאז ,ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ וא ;םּוטקילײה ןרַאפ ןצריוועג

 וצ יװַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ ךיוא דער ּוד 5 ו ּוצ יװַא .ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ! .ןוא 34

 .ףיוא ךייַא ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ סָאד ןיא ןכ"צ ַא םורָאװ ,םיּתּבש ענַײמ ןטיהּפָא רָאנ טלָאו < .ריא | א

 .טלייוורעדסיוא ,טנכייצעגסיוא .ה ד א
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 די "תֶא םֶּתְרַמׁשּו : .םכשדסמ הָוהְי ינֲא כ תַעדְל םכיִתרדל
 -לָּכ יִּכ תֶמּי תומ היללחמ םכל או ׁשֶרָק יִּכ תֶבַׁשַה
 ;ָהיֶּמִע םָרָקִמ אוקה שפנה הָתְרְכִנְו הָכאָלְמ ה ּהָב השעה
 וש ספ תכש יִעיִבְשַה םִויִבּו הָכאָלְמ הָׂשָעִ ֿיִמָי תשש
 וי תומ בשה םויְּ הָכאָלְמ הֶׂשעֶה-לָּכ הוהיל שרל
 ₪ תכְשַה"תֶא .תושעל תהא לארשיחנב יהמשו
 " אוה תֹוא לאְרש ינּב ןימו ולב + :םלוע תיִרְּב- םָתֹרְדִל
 ץְרָאָה"תֶאְו םִִמָׁשַה-תֶא הָוהְי הָׂשָע םיִמי תֶשֵׁשִּ םֶלֹעָל
 - ותלבב הֶׂשמ-לֶא ןתו ס + פני תַבָׁש יִעיִבְׁשִח םוּיַבּו

 םקָתְּ א תֶהֶל תֶדצָה תָחְל ישיג יס רהב ותא א רבה \
:,% +: 

 בלי
 א םה למק רההדמ תֶהֶרָל השמ ששבדפ םעַה ארי
 רֶׁשֲ סוהא ונל"הַשע | םיק ללא ּורמאה ןרהאהלע
 .ץראמ עְלָעָה רשא שיאה השמ | הָחיִּכ ּוננְפִל וכלי
 ב ןרֶהֶא םהלא רֶמאֹה : :ול הָיְה"הְמ |ּונְעַדָי אל םִיַרְצִמ
 םֶכיֵתְנְבּו םֶכיֵנְּב םֶכיִשְ נא רֶׁשֲא םֶהְוַה ימזנ וקְרִּפ
 רֶׁשֲא .בהֶּזִר יִמְזנ-תֶא טעֶהיִלכ ! ּקְרָּפְתִיַו ;יִלֶא ּואיִבָהְו
 ד טֶרָהַּב ותא רצו םֶדָיִמ חקיו :ןרהאילא ווו םֶהיֵנֲאְּב
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי והלא הָלַא ורמאיו הָכָפִמ לָנע והשעיו
 = ה אָרקוו ונפל בו ןכוו ןרהא אריג :םיִרצמ ץֶרָאֵמ ד לה
 \ תלע ולו תדרחְממ ומיּכשיו :רֶחַמ הוהיל גָה רמו ןרַהֶא
 81 קחצל מק ֹותָׁשְו לכַאְל ם םִעָה בשיו םיִמָלְׁש ושגיו
 תיִלַעָה רֶׁשֲאֹי = תחש יִּב דיל הָׁשֹמילֶא הָוהְי רד
  ָּׂשָע םתיּוִצ רֶׁשֲא ךרדהְךמ רלמ ורפ :םִיָרְצִמ -
 הָלֵא ּורמאנ ולדחבקו ולרוחתשמ .הכסמ לע םֶהָל
 < הָוהי רֶמאֹּיַו : םִיַרְצִמ ץֶרָאמ ד ףולעה רשא לאש והלא
 | זאָה ףרטיהשקסע ה הגהְו הוה םעֶה-תֶא יתיִאְר השמ"לא

 קיזב מק 'די ,אל
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 ר ר / אשת יפ ,תומש

 / הוה ךיא וא. ,ןסיוו טלה ריא ידּכ ,תורֹוד-רֹוד ערעײֵא
 | העי :םורָאװ ,תבש- ןטיִה טלָאז ריא ןוא* ,ךייַא קילייה
 לָאז ,םיא טכֶעװשרַאפ סָאװ רעד ;ךייַא רַאפ קילײה ויא
 ןיא טוט .סָאװ; .רעכעלטיא םורָאוו . ;ןרעװ טייטעג ןטַײט
 ןשיווצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאֿפ לָאז לעז ענעי ,טעּברַא ןַא םיא
 ,טעּברַא ןרעװ ןָאטעג לָאז געט סקעז* -,קלָאּפ ריא

 ,גנואור ןּופ תבש ַא ןייז לָאז גָאט ןטעביז ןפיוא רעּבָא

 אט ןיא טעּברַא ןַא טּוט סָאװ רעכעלטיא | ;טָאג ּוצ קילײה

 .ןּופ רעדניק יד ןּוא * ;ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,תבש ןופ

 -רֹוד ערעייז ףיוא תבש ןטלַאה ּוצ ,תבש ןטיה לָאו לארשי
 ' ןשיווצ ןוא רימ ןשיװצ* י ,דֵנוב .רעקיבייא ןָא ;תורוד

 א ,קיּבײא ףיוא ןכייצ ַא סָאד ז ןיא לארׂשי ןופ רעדניק יד

 ןוא , ,דרע יד ןּוא למיה םעד טכַאמעג טָאג טָאה עט סקעז
 -.טורעג .ןּוא טרעהעגפיוא רע טָאה גָאט ןטעּביז ןפיוא

 טקידנעעג טָאה רע יוו ,ןהשמ ןבעגעג טָאה רע ןוא י*

 ,ץעועג ןופ תוחול ײװצ יד ,יעס גרַאְּב ןפיוא םיא טימ ןדער

 .טָאג ןופ ר רעגניפ םעד טימ 2 ןּבירשעג תוחול ענרענייטש

 טמַאז השמ א ,ןעועג טָאה קלָאפ סָאד יוו ןּוא ! בל

 סָאד .טָאה יוזַא < ,גרַאּב ןּופ ןרעדינּוצּפָארַא ךיז |

 וצ .ןּבָאה ₪ ןוא ,ןענרהַא םּורַא טלמַאועגנייַא ךיז קלָאפ

 ןַײג לָאז .סָאװ ו טָאג א ודנּוא ךַאמ ,ףיוא ייטש .:טגָאזעג םיא

 טָאה סָאװ .,השמ ןַאמ רעקיזָאדרֶעד םורָאװ ;ודנּוא רַאפ |

 0 שנ רימ ג ןסײװ ,םִיַרצִמ דאל ןופ טכַארּבעגפױא ודנּוא

 | ..ןרָאועג זיא םיא טימ סָאװ
 רעיא ,רעבַײװ ערעײַא ןופ ןרעיוא יד יא סָאװ | ןעגעריוא ענרעדלינ יד ּפָארַא טמענ :טגָאזעג ייו וצ ןרהַא טָאה* |

 .רימ וצ טגנערּב ןוא ,רעטבעט ערָעייִא ןוא ,ןיז

 רצ צ טכַאהּבעג ג ןוא ןרעיוא ץרעיײז ץא סָאװ  ענעריוא ענרעדליג יד ךיז ןּופ ןעמּונעגּפָארַא קלָאּפ עצנַאג סָאד טָאה*
 טכַאמַעג ןופרעד טָאה ןּוא ,םערּופ-ַא ןיא טמערופעגסיוא סע טָאה ןוא ,טנַאה רעייז ןופ ןעמינעגוצ טָאה רע ןוא * .ןענֹרהַא
 .םִיַּדְצִמ דנַאְל ןופ טכַארּבעגפױא ךיד טָאה סָאװ ,לארשי ,טָאג ןייד ויא סָאד :טגָאעג ןּבָאה ייז ןוא ;ּבלַאק ןסָאגעג א

 :טנָאועז ןּוא ןפורעגסיוא טָאה ןרהַא ןּוא ,חבומ ַא םיא רַאפ טיוּבעג רע טָאה ױזַא ,ןעועג סָאד טָאה ןרהַא יוו ןואי
 ,רעפּפָאדנַארּב- טכַארבענפיוא ןּבָאה: ןּוא ,ןגרָאמ .ףיוא - טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז ןואי .ןגרָאמ זיא הוהי וצ בוט"םוי ַא

 ךיז\ ךנַאטשעגפױא | ךעגיז 2 ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע טצעועג רו טָאה קאפ סָאד ןוא ;רעפּפָאדירפ טנענעג ןּוא
 .ןכַאמ ּוצ קיטסול

 סָאװ; .קלָאפ יד יא -ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ םורָאװ ,ּפָארַא רעדינ .ײג :ןהשמ ּוצ טדערעג טָאנ טָאה"
 אה : ךיא סָאװ געװ םעד ןופ טרעקעגּפָא ךינ ךי ןּבָאה ײזי ;םִיַרצִמ דנַאל ןופ .טכַארּבעגפיוא טסָאה ֹוד
 .טכָאמעג ךיז ןּבָאה ייו ;ןלױּפַאּב ייז

 :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה

 וצ "טַאלשעג | ןוא ,םיא וצ טקוּבעג ךיז  ןּבָאה ןוא -,ּבלַאק ןסָאגעג ַא
 .םִיַרצִמי דנַאל ןופ טכַארּבעגפױא ךיד טָאה סָאװ ,לארׂשי ,טָאג ןייד זיא סָאד :טגָאזעג ןּוא ,םיא

 ,קלָאֿפ עקיוָאדסָאד ןעועג ּבָאה ךיא
 - טָאג וי

 ;קלָאפ :קיקענטרַאה /'ַא יא סע טשרע
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 ְִָֹא הָשָעָאְו םלַכָאַז םֶהְב פארו יל הינה התו = - ףיוא ןעמירג טעװ ןרָאצ ןיימ ןוא ,ךימ זָאל דנוצַא ןוא <

 הַמְל רמא% .ויהלַא הָוהְי יִנְפ-תֶא השמ לחי : :לוד יינל * רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ןּוא ,ןדנעלרַאפ ײז לעװ ךיא ןוא ,יײז

 חלב םִיַרְצִמ ץראמ אצה רֶׁשֲא ִּּמַעְּב ךֶּפַא הָרָחִי הוה | | .קלָאפ סיורג ַא
 הָעְרִּב רמאל םִיַרְצִמ ורמי הָמְל : :הקח ךֶיְּו לד ב רע ןוא ,טָאג ןייז הוהי רַאפ ןטעבעג השמ טָאה יי ט

 המראה ינְפ לעמ םֶתלַלּ םיִרָהֶּב הא גל צוה יוא ןרָאצ ןייד ןעמירג לָאז ,טָאג ,סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה
 םֶהָרְבַאְל רו :ֶַעְל הָעְרָה-לַע םחְנהְו ףפא ןורחמ בוש + 0 ו 1 ו - א |
 רו לב הל תעבשנ רֶשֲא - לארשילו קליל םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ ,קלָאפ ןייד ל

 ץֶרָאָה-לֶכְו םימשה יבְכֹוכְּכ םקעְרז-תֶא הָּבִרַא םֶקָלַא סָאװרַאפ * ?טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןוא חֹוּכ סיורג טימ

 םָהָנ : :םלעל .ולחנו םֶכְעַרול | ןֵּתִא יִּתְרַמָא רֶׁשֲא תאֹּוַה די "ז רע טָאה ןזייּב םּוצ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םירצמ יד ןגָאז ןלָאז

 פ  :מַעְל תָֹׁשֲַל רֵּבִּד רֶׁשֲא הָצְרֲה-לַע הוה וצ ליז ןוא ,גרעּב יד ןיא ןענרה ּוצ ײז ידּכ ,ןגױצעגסױרַא

 תחל ודב תדעַה תחל ינשו רֶהָהדִמ השמ דריו ןָפיו ו ּפָא ךיז רעק !דרע רעד ןופ טכיועג םעד .ןּופ ןדנעלרַאפ

 ף ןּוא ן ןייד ן תֹהְלְִ { םיִבְתִּכ םִה הומו המ םֶהיֵרְבֶע יֵנְׁשִמ םיִבְתִּכ ש  ּוצ זיּב םעד ףיוא הטרח ּבָאה ןּוא ,ןרָאצמירג ןייד ןּופ
 .תֹורָח אוה םיהלֶא בֵּתְכִמ בֶּתְכַּמַהְו הָּמָה .םיִהֹלֲא השעמ ןוא ,קחצי ןָא ,םהרבַא ןָא ךיו ןָאמרעד *  .קלָאפ ןייד

 למאי הערב םַעַה לוק"תא עשו י עמְשיו תֶהְּלַה-לַע 0 ןרָאװשעג ליד טסָאה ּוד סָאװ ,טכענק ענייד ,לארשי ןָא

 תונַע לוק ןיִא רֶמאֹּו :הנהמב .המחלמ לוק השמלא חי רעייַא ןרעמ לעוו ךיא :טדערעג יז וצ טסָאה ןּוא ,ךיז ייב

 יהיו - א תנע לק הָשּולֲח חלק ןיאְו הָרּובּנ שי עצנַאג עקיזָאדסָאד ןוא ,למיה ןופ ןרעטש יד יװ ױזַא ןעמָאז

| 
₪ - 

 "רחיו תֶלֹחְמּו לֶנעֶה תא אָריו הָנֲּטַה-לָא בֵרָק רׁשֲאַּכ רעיֵא וצ ןּבעג ךיא לעװ ,טָאועג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל

 תחת םֶקא רכשיו .תחְלַה"תא ו ודימ ךלשו הֶשמ ףֵא | | | -
 .קיבייא ףיוא ןּברַא סע ןלעװ ײז ןּוא ,ןעמָאז

 דע ןָחְטיו שאְּב ףֶרְׂשַּוּוׂשָע"רְׁשֲא לעָה"תֶא חלקיו : רֶהָה כ רע סָאװ וייב םעד ףיוא טַאהעג הטרח טָאג טָאה יי |

 לֵָרְשִי ְיִתֶא קמ םומה פיל ל רוט קדישא 0 .קלָאפ ןייז ּוצ ןָאט ּוצ טגָאזעג טָאה
 ָתאֵבִהייֵּכ ףוה םָעָה ףל הֶׂשֶע-הַמ ןרַהַא-לֶא השמ רֶמאַּו אי : ,

 הָתַא ינֹדֲא ףא רַחי-לַא ןרהֶא רֶמאּיַו :הָלְֹג הֶאֲָח יָלָע ג: = -ּפָארַא טָאה ןוא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה השמ ןּוא

 םיכלֶא ונלדהשע יל ורָמאה :אּוה עֶרֶב יִּכ םָעְה"תֶא ָּתְעָדְי :> = ןיא ץעועג ןופ תוחול ײװצ יד טימ ,גרָאּב ןופ טרעדינעג

 ץראמ נה רֶׁשֲא ׁשיִאָה השמ | הָיִכ ונינפל וכלי רשא ןופ ;ןטײז עדייב ערעייו ןופ ןּבירשַאּב תוחּול ,טנַאה ןייז

 בַהָ ימל םֶהָל רמאו ל הק "הָמ ּונָפַדי אל םילצמ דכ .ןּבירשַאּב ןעװעג ײז ןענייו טייז רענעי ןופ ןּוא טייז רעד

 :הוה .לנעַה איו ׁשֵאָב והכלשאו ילדונת] וקרפתה רעד ןּוא ,טָאנ ןופ טעּברַא יד ןעוועג ןענייז תוחול יד ןּוא 16

 א הַא הָעָרְפיִּ אוק עֶרֶּפ יכ םָעָה-תֶא הקמ אָריו זי ףיוא טצירקעגסיוא ,טָאג ןופ בתפ רעד ןעװעג ויא בתֹּכ

 קוחמ ישי קשמ 9 י = .תוחול יד

 םעד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא יי

 זיא סע :טגָאזעג רע טָאה* .רענַאל ןיא זיא המחלמ ןופ לוק ַא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןלַאש ןייז ןיא קלָאפ

 .ךיא רעה ןעגניז ןּופ לוק ַא ;טײקכַאװש ןּופ יירשענ ןופ לוק ַא טינ ןוא ,הרובג ןּופ יירשעג ןופ לוק ַא טינ

 טמירגעג טָאה יװַא ,ץנעט יד ןּוא ּבלָאק סָאד ןעזעג טָאה ןּוא ;רענַאל םּוצ טנענעג טָאה רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא == |

 .גרַאּב ןרעטנוא ןכָארּבעצ ײז טָאה ןּוא ,תוחּול יד טנעה ענייז ןּופ ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רע ןּוא ,ןהשמ ןופ ןרָאצ רעד

 ןענַאװ זיּב ןלָאמעצ ןּוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ טָאה ןוא ,טכַאמעג ןּבָאה ײז סָאװ ,ּבלַאק סָאד ןעמונעג טָאה רע ןּוא *

 | .לארשי ןּופ רעדניק יד ןעקנירט ןבעגעג ןּוא ,רעסַאװ ןפיוא ןטָאשעצ טָאה ןּוא ,ןיד ןרָאװעג זיא סע

 ףיוא טכַארּבעג טסָאה ּוד סָאװ ,ןָאטעג קלָאפ עקיזָאדסָאד ריד טָאה סָאװ :ןענרהַא ּוצ טנָאזעג טָאה השמ ןּוא += =

 | | | / ?דניז עסיורג ַא םיא

 .טכעלש זיא רע זַא ,קלָאֿפ ס סָאד טסנעק ּוד ;רַאה ןיימ ןופ ןרָאצ רעד ןעמירג טינ לָאז :טגָאזעג ןרהַא טָאה =

 סָאה סָאװ ,השמ ןַאמ רעקיוָאדרעד םורָאװ ,ודנוא רַאפ ןייג לָאז סָאװ טָאג ַא ודנוא ךַאמ :טגָאועג רימ ּוצ ײז ןּבָאה <

 סע רעו :טגָאזעג יז ּוצ ךיא ּבָאה** .ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ טינ רימ ןסייוו ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ טכַארּבעגפיױא ודנּוא

 זיא סע ןוא ,רעייפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא סע ּבָאה ךיא ןּוא ,ןבענעג רימ ןּבָאה יז ןוא ;ךיז ןופ ּפָארַא טמענ ,דלָאג טָאה

 | | 0 = .ּבלַאק עקיואדסָאד ןעמוקעגסיורַא

 ּוצ ,טרעדליוועצ סע טָאה ןרהַא לײװ ,טרעדליועצ זיא סע זַא ,קלָאפ סָאד ןעזעג טָאה השמ ןּוא י*



 = 8 ,גל-26 ,בל ||

 וכ "מא הָלֲחַּמַה 1 רטעב השמ דמעמ | :םֶהיִמְַּב הָצְמִׁשְל
 זכ ביל רֶמאַו ול יִנבלְּב וילא וָמְסֶאיו ולא הוהיל ימ
 וכרוזלע וּבְרַח-שיִא ימיש לארשי יתלֶא | הָוהְי רַמָאדהְּכ
 ויהָא-תֶאדשיִא ונרהו הָנֲחַּמַּב רעשל | רַעַשמ ּובּוׁשו ּורְבִע
 חכ רֵבָדִּכ יולדנב ושעיו ;וָבֹרק-תֶא שיאו ּוהְעַר-תֶא שיאו
 שא יפלא תֶשְלְשּכ אהה םוימ םָעָקְדמ לָּפַו השמ
 טכ ונבב שיא יִכ הוה םויח םָכָדָי ּואְלִמ הָׁשֹמ רַמאַ
 ל רמא תרחממ יהיו !הָכָרְּב םֹוּיַה םֶכיִלְפ תַחָלְ ויָחאְבּו
 הלעא ! הָּתַעְו .הלחנ הָאְמֲח םָתאָטֲה םֶּתַא םִעָה-לָא | השמ
 אל -לֶא השמ בשיו : :םכְתאַטַה דַעָב הָרְפַכֲאי ילוא הָוהְי-לָא
 | ושעיו | הָלנ האְטח הוה םִעֶה אָטָח אנִא רמאמ הָוהְי

 הם א תֶׂשֶע רש לת ד

 א רֶׁשֲא םֶשָָו הָּתַא ,הָ הל ףל הֶׁשמ-לֶא הָוהְי רבדנ
 םֶרְרְכַאל ִּתעַּבְׁשִנ רֶׁשֲאְץְרָאָה-לֶא םירצמ ץראמ ְתיִלָעַה
 ג נפל ו יִתְחְלְש !הּננְֶּא ךערזל רמאל בעי קָחְציִל
 יוזוה ינְרפהְו יִתְחַהְו ירמָאָה יִנעְנְּבְהתֶא שר דאלמ
 דרק הֶלָעֶא אל יִפ שבו בֶלֶח תַבְ |ץֶרָא-לא :יקוביהו
 ד םֶעָה עמשיו !ךֶרֶדַּב ד דְלְכַאְרֶּפ הָתא ףרפ-השק"םע יִּכ

 וע ידע ׁשיִא ותשדאלו ולפאתי הזה עֶדֶה רָבידַה-תֶא |
 ה "בע םֶּתַא ףֵאָרְׂשִי-נְּב-לֶא רָמָא הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי מא
 דרוה הֶּמַעְו תל דרק הל רָהֶאענָר הרֿיהשק

 קל ל

 םימעט יב "אל הקמד 0 'הכ

 .ןַאמ טנויוט "רד םּורַא גָאט םענעי |

 ;קלָאפ םּוצ |
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 ןיא טלעטשעג ךיו השמ טָאה" .טנייפ ערעייז ייּב דנַאש

 וצ ,הוהי רַאפ רעוו :טגָאזעג טָאה ןּוא ,רענַאל ןופ רעיוט
 ןּופ רעדניק עלַא םיא ּוצ טלמַאועגניַא ךיז ןּבָאה !רימ
 הוהי טנָאזעג טָאה יוזָא :טגָאועג יז וצ טָאה רע ןּוא *  .יול
 דרעווש ןווז רעכעלטיא ןָא טּוט :לארשי ןופ טָאג רעד

 .ּוצ רעיוט ןופ קירּוצ ןוא ןיה ךרוד טײג ,ךיד ןייז ףיוא
 ,רעדורב ןיײז רעכעלטיא טענרה ןּוא ,רעגַאל ןיא רעיוט

 = .בורק ןייז רעכעלטיא ןּוא ,רבח ןייז רעכעלטיא ןּוא

 | סָאד יװ יװַא ןָאטעג יול ןּופ רעדניק יד ןּבָאה *
 ןיא קלָאפ ןופ ןלַאפעג ןענייז סע ןוא ,ןהשמ ןופ טרָאװ

 -עג טָאה השמ ןּוא *
 "טיא לטו ,טָאג וצ טנייה אטנַאה רעייַא טליפרעד :טגָאז
 ,רעדורב ןייז ןגעקַא ןּוא ,ןוז ןייז ןגעקַא ןעװעג זיא רעכעל

 יי 0 .הכרב ַא א ןּבעג ּוצ טנייה ךייַא יד ןּוא

 טנָאזעג ת השמ טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעוועג ויא סע ןּוא = |

 ןוא ;דניז עסיורג ַא טקידניזעג טָאה ריא

 רפכמ ךיא לעװי רשפא ,טָאג ּוצ ןײגפױרַא ךיא לעװ דנּוצַא

 | טי דניז רעייַא ףיוא ןייז

 עג טָאה ןּוא , טָאנ וצ טרעקענמוא ךיז השמ טָאה יי
 טקידניוענ טָאה קלָאפ עקיזָאדסָאד ,ךיד טעּב ךיא :טגָאז
 | .דלָאג ןּופ טָאג ַא טכַאמעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,דניז עסיורג ַא
 ןּוא ,-דניז רעייז ןּבעגרַאפ טסעוו וד ביוא ,דנּוצַא ,זיא **
 - סָאװ ְךּוּב ןײד ןּופ ,ךיד טעּב ךיא ,סיוא ךימ קעמ ,טינ ביוא
 .ןּבירשעג טסָאה ּוד

 ןוא =  .ךוּב ןיימ ןופ ןקעמסיוא ךיא לעװ םיא ,רימ ּוצ טקידעזעג טָאה סע רעװ :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה **
 ןיא רעּבָא ;סיורָאפ ריד ןײג טעװ ךאלמ ןיימ ,עו ;טגָאועג ריד ּבָאה ךיא ּוװ ןיהַא קלָאפ עקיזָאדסָאד ריפ ייג דנּוצַא
 | - .דניז רעייז רַאפ ייז שמ ןענעכער ךיז ךיא לעװ ,ךיז ןכער ךיא סָאװ ,גָאט םעד

 = טָאה ןרהַא סָאװ ,ּבלַאק סָאד טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװרַאפ קלָאפ סָאד טנָאלּפעו טָאה טָאג ןּוא יי

 טכַארּבעגפיוא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ּוד עוד ןופ ףיורָא ייג ,םוק :ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי 15
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןבקעי וצ ןוא ,ןקחצי וצ ,ןעמהרבַא וצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ

 םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןּבײרטרַאפ לעװ ןוא ,ךאלמ ַא ַא סיורַאפ ריד ןקיש לעװ ךיא ןוא י-ןּבעג סע ךיא לעוו ןעמָאז ןייד ּוצ
 םורָאװ-קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ּוצ :-יסּובי םעד ןּוא ,יִוָמ םעד ,יזרפ םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא , ירֹומָא
 .געװ ןפיוא ןדנעלרַאפ ךָאנ ךיד ןעק ךיא ;וטסיּב קלָאפ קיקענטרַאה ַא ַא לײװ ,ריד ןשיווצ ןײגפױרַא טינ לעוו ךיא

 | ךָאטעונָא טינ רענייק ןּבָאה ןוא ,טרעיורטעג ןּבָאה יז ןוא ,גָאונָא ןטכעלש ןקיוָאדמעד טרעהעג קלָאפ סָאד טָאה +
 .ךיז ףיוא גנוריצ ןייז

 יא :קלָאּפ קיקענטרַאה ַא טייז ריא :לארש זו ןופ רעדניק יד ּוצ גָאז :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא*
 ןופ גנוריצ ןייד ּפָארַא םענ דנּוצַא ןוא .ןדנעלרַאּפ ךיד | ךיא לעוו ,ריד ןשיװצ ןיינפיורַא לָאז ךיא ןעװ עגר

 .ךייַא טקילייה ןוא ןייֵא ָךייִא טייוו .ה .ד *
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 .ריד ּוצ ןָאט לָאז ךיא סָאװ ,ןטכַארטַאּב לעװ ךיא ןּוא ,ךיז

 גנוריצ רעייז ןָאטעגסיוא ךיו לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה *

 .ןָא בֵרֹוח גרָאּב ןּופ

 טנעלפ ןוא ,טלעצעג סָאד ןעמענ טנעלפ השמ ןואי =

 ןּוא ,רעגַאל ןופ טײװ ,רענַאל ןסיוא ןלעטשפיוא ךיז סע

 "טיא ,ןעװעג זיא סע ןּוא .אדעֹומילהֹוא ןפור סע טנעלפ

 םּוצ ןײנסױרַא טנעלפ ,טָאג טכזעג טָאה סָאװ רעכעל

 יו ,ןעװעג זיא סע ןּוא* .רעגַאל ןסיוא סָאװ דעומזלהוא

 סָאד טגעלפ ױזַא ,טלעצעג םּוצ ןעגנַאנעגסױרַא זיא השמ

 ןיא רעכעלטיא .ןייטש ןּוא ,ןלעטשפיוא ךיז קלָאּפ עצנַאג

 טייג רע זיּב ,ןהשמ ןקוקכָאנ ןוא ,טלעצעג ןייז ןּופ גנַאגנײַא

 זיא השמ יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא* .טלעצעג ןיא ןײרַא

 רעד ןרעדינּפָארַא טגעלפ ,טלעצעג ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 ןטָאגו ןּוא ,טלעצעג ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןייטש ןּוא ,לײזנקלָאװ

 טנעלפ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא * .ןהשמ טימ ןדער טגעלפ

 ,טלעצעג ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןייטש לײזנקלָאװ םעד ןעז

 ןקוב ךיז ןוא ,ןייטשפיוא טגעלפ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא

 ..טלעצעג ןייז ןּופ גנַאגנייַא םִייּב רעכעלטיא

 ,םינפ לֶא םינפ ןהשמ ּוצ ןדער טנעלפ טָאג ןּוא += =

 ךיז טנעלפ רע ןּוא .רבח ןייז וצ טדער שטנעמ ַא יװ ױזָא

 ןוו רעד עושוהי רענידַאּב ןייז רעּבָא ,רענַאל ןיא ןרעקמוא

 .טלעצעג ןּופ ןטערטּפָא טינ טנעלפ ,ןַאמ רעננוי ַא ,ןּונ ןּופ |

 | וצ טסגָאז וד ,עז ,טָאג ּוצ טנָאועג טָאה השמ ןוא 12

 טסָאה ּוד רעּבָא ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ףיוא גנערּב :רימ

 .רימ טימ ןקיש טסעװ וד ןעמעוו ,ןסיוו טזָאלעג טינ ךימ

 ןטימ טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא :טנָאזעג ךָאד טסאה ּוד

 עניימ ןיא טייקילעוטייל ןענופעג ךיוא טסָאה ןּוא ,:ןעמָאנ

 דעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ביוא ,דנּוצַא ןוא * .ןגיוא

 ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענּופ

 אשת יִּכ ,תומש |

 אי

 צ ש

 ני

 אכ

 בכ

 208 ;גל |

 ינְב לע שא המ הָעְדִאְו ףילָעִמ לידע

 לֵהֹאָה-תֶא הל השמּו .:םרוח רהמ םִיָדָע-תֶא לֵאָרְׂשִי -

 ול אָרָהָו התמהמ קחרה הָּנחַמַל .ץּוחמ ו ול-הְטנ

 = דעומ לָהֶאדלא | אָצַי הָוהְי שָקְבְמילָּכ ז הָיָהְו ךעומ לָהֶא

 ללָהֹאָה-לֶא הֶשמ תאֵצְּב הֶיָהְו :הנחמל ץוחמ רֶׁשֲא

 ירח וטיִּבְִו וָלָהֶא חַתַּפ שיא ובְצִנ םָעָרילְּכ מוכי

 דֵרָי לה הֶׁשֹמ אֵבָּכ היה | הלא ואפ"דע הע
 הָאְר

 חו אר וי וי

 -םִא הת זינעְב ןח תאצְמית םֵׂשְב תי מא

 ןעמל ףעדאו ךכְרְדדתֶא אָנ ינעדוה דיניעב ןח יִתאָצְמ אָנ

 נפ רַמאַֹו :הָזַה יוגה מע יִּכ הֵאָרּו ניעְב ןחדאצמא

 -לַא יכלה 3 ְיֶנֶּפ ןיאדםא ויִלֵא רֶמאַֹּ :ךל יִתֹחַנֲהו וכלי

 יגָא ניִּבְִח יִתאְצְמייֵכ אופא עדי הָּמַבּו :הזמ ונע

 םֶעקלָלִמ לכת יִנֲא ניו ונמע ְָהְכַלְּ אולה דמעו

 5 -- --  :הָמְרֲאָה יֵנְפ-לַע רֶׁשֲא -

 רַב רֶׁשֲא הזה רֶבֶַה-תֶא םג הָשמלֶא ; הָוהְי מא |

 ינארה ךמאמ :םֶשּב ל ףעֶדאָו יניעפ ןח ָתאצְמייֵכ הֵׂשַָא

 ְךיֶנְפ-לַע יבּוט--לָּכ ריִבְעַא ינַא רמא* ;ףֶרֹבְּכ-תֶא אָ

 יִּתְמַחְרְו ןחַא רֶׁשֲא-תֶא יִתֹנַחְ פל הָוהְי םַשָב יִתאָרְהְ

 יִּכינפ-תֶא תֶאְרל לֵכּות אל רמה ; םֶחַרָא רָשָאתֶא

 תְבצנו יקא םֹוקָמ הגה הָוהְי רֶמאּיַו :יחו .םֶדָאָה יִנאְרידאְל

 רוצה תק תמש יִלבְכ רָבָעַּב הָיָהְו :רוַה-לַע

 לָאז ך ךיא ידּכ ,ןענעק ךיד לָאז ךיא וא ,ןגעוו ענייד ,ךיד טעּב ךיא ,ןסיוו ךימ זָאל

 .קלָאפ ןייד ךָאד זיא קלָאפ עקיזָאדסָאד זַא עז ןּוא ;ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג

 \! .ןעּורַאּב ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ןײגטימ טעװ םינפ ןיימ :טגָאזעג רע טָאה יי

 .ןענַאד ןופ ןעננערּבפיוא טינ ודנוא וטסלָאז ,ודנּוא טימ טינ טייג םינפ ןייד בוא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה י*

 ,קלָאפ ןייד ןּוא ךיא ,ןגיוא ענייד ןיא טײקילעוטײל ןענופעג ּבָאה ךיא זַא ,ןרעװ טנעקרעד לָאז ןעד סָאװ טימ םורָאװ י*

 ןפיוא סָאװ .קלָאפ םעלַא ןּופ ,קלָאפ ןײד ןּוא ךיא ,טנכייצעגסיוא ןייז לָאז רימ זַא ,ודנוא טימ ןייג ןייד ךרּוד טינ םיוא |

 ?דרע רעד ןופ טכיזעג

 ןענופעג טסָאה וד ליו ,ןָאט : ךיא לעװ ,טגָאזעג טסָאה ! וד סָאװ ךַאז עקיואדיד ךיוא :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה = =

 : ..ןעמָאנ ןטימ טנעקרעד ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא טייקילעוטייל

 | = = .ךיד טעּב ךיא ,טכַארּפ ןייד ןעז ךימ זָאל :טגָאזעג רע טָאה< = =

 -סיוא לעװ ךיא ןוא ,םינפ .ןייד רַאפ טייקסטוג ן"מ לַא ןייגיײּברַאפ ןכַאמ לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה יי

 -רעד לעװ ןּוא .ןקילעוטייל לעװ ךיא ןעמעװ ןקילעוטייל לעװ ךיא ןוא ;הוהי ןעמָאנ םעד ריד רַאפ ןפּור

 .ןעמירַאּברעד לעװ ךיא ןעמעװ ןעמירַאּב

 .ןבעל ןּבײלּב ןּוא ןעז טיִנ ךימ ןעק
 שטנעמ ַא םורָאװ ,םינפ ןיימ ןעז טינ טסנעק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא *

 ןלעטש ךיז ּוטסלָאז ;רימ ייב טרָא ןַא זיא ןָא :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא =

 ,ולעפ םעד ןּופ טלַאּפש ַא ןיא ןָאטנײרַא ךיד ךיא לעװ ,ײּברַאפ טייג טכַארּפ ןיימ ןעוו ,ןייז טעװ סע ןואפ .ולעפ ןפיוא

 ..טלייוורעדסיוא , טנכייצעגסיוא .ה ,ךב .22 ,הכ עו .גוקעלּפטנַא רעדָא םּוקפיונוצ ןופ טלעצעג א



 4 ,דל-2 גל
 גכ תאר יֿכרתֶא יתרה .?יִרְבְקְַהִע ילע יִפָכ יתפשו
 / 0 ₪7 א :ואְר אָל נו יַההַאקתֶא

 ימח ה םינשאַרְ םיִנְבֲא א תחליינש דליל העמל היה רמה
 ' = תרֶחְלַהילַעי ויה רשא םיִרָבְדַהתֶא תחלהדלע יב

 : ב לֶקֹּנַב ָתילעְו רקפל ןִכְנ היה ָתְרַּבִׁש רֶׁשֲא םִִנֹשאֶדָה
 ג דאל ׁשיִאְ ;רֶהָה ׁשאֹר-לַע םש יל ָּתְבַָנו ניס רַהיֵלָא
 .רָקּבְַו ןאצַהג רָהָהלְבִּב אָרי-לַא ׁשיִא-םַנְו ךמע הע
 .ד םיִנָבֲא תֹוהְליינְׁש לטָפו :אּוהַה רֶהָה למ-לָא ועְריילא
 .רֶׁשֲאַּכ יניס ס הלא טעו לֶקֹּבַב השמ םּכְׁשּיַו םיִׁשאֶרְּכ
 רו !םִינְבֲא תֶחֶל ןנש ודָיִּב חקיו ותא הָוהְי ה
 : ! הוה רבע !הָוהְי םֵׁשְב אָרְקינ םש מע בָצְיִתיִו עב
 קכיפא דא ןנְִו םוחר לא ה .הָוהְי ארק נֶפלע

 .וצֵׁשָפְו ןע אשנ םיִפְלֶאְל דֶסֶה .רֶצֹנ :תֶמָאְו דמֶהיִברְו !
 -לַעְו םיִנָּב"לַע תֹוכָא ןֹוע  דקפ הקנ אֵל הק הָאְּמְַו <

 ח דקו השמ רַהַמָיו יב לעו םיטלט-לע םינָב יִנּב
 .ט דא ףיניעְב ןח יִתאָצָמ אָנְיםִא רָמאיו :ּוחְתְשיִו הָצְרַא
 תחלסו אּוד ףרע-השקישע יִכ ונפְרְקְּב ינדא אנד
 יש ץרהפ יָכֹנָא הנח רמא% וטתלחנו ּונְתאָּטַחְּו נמל
 לָכְב וִאְרְבְנאל רֶׁשֲא תֹאָלְפִ הֶׂשָעֲא ִמַע-לָּכ נג תיִרְּב
 כ הָתא-רְׁשֲא םֶעָק-לָכ הָאָרְ םיוגהילְכְבּו ץֶרֶאָה
 ךֵּמִע השל ינֲא רֶׁשֲא .אוה .אָרוניִכ הָוהְי הֶׂשֲעַמ-תֶא
 א דינפמ שנ יִנְנַה םיַה ָךוִצִמ יכלא רֶׁשֲא תא ףלדרמש
 < זיסוביהו יוחִהְו יזרפהו יתחהו יִנענְּכִהְו ירמָאָהְהתֶא
 בי אב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה בשויל תיִרּב תֶרְכְִּּפִל דֶמָׁשִה
 .צ ןוצּתִת םֶתֹהְּבְזמ-תֶאיִּכ :ּךּבְרִקְּב ׁשֶקֹומְל הָיִהְיִרִּפ ָהֶלָע
 ;ןותֹרְכִּת ויָרׁשֲאדתֶאְו ןורּפשת םָתֹבִצַמ--תֶאְו

 יתבו ןמ 'ז

 .;טפאשיירט ןוא .דָאנעג ןיא ךייר ןוא .,ןרָאצ ןיא ןטלַאהעונייא ,טֶאג רעקילעוטייל

 .גרַאּב ץיּפש ןפיוא ןטרָאד |

 - די אל יִּכ <

 לעוו ךיא יב ,ריד ףיוא טנַאה ןַײמ ןקעדפיורַא לעװ ךיא ןוא

 וטסעוו ,טנַאה ןיימ ןָאטּפָא לעװי ךיא א ןוא 5 .ןיגייּברַאפ

 .ןרעװ ךעועג שנ 2 םינפ 5 ןיימ רעּבָא :ןקור ןיימ ךעו

 | סיוא ריד קַאה :ןהשמ וצ טגאועג טָאה טָאג ןוא'=

 ןיא ,עטשרע יד יו . ױזַא תוחול .ענרעניטש לווצ

 סָאװ רעטרעוו יד תוחול יד ףיוא ןביירשפיוא לעװ ךיא

 "עצ טסָאה ּוד סָאװ ,תֹוחּול עטשרע יד ףיוא ןעװעג ןענַײז |

 .ףױרַא יג ןוא ירפ רעד ןיא טײרּבעגנָא יז ןוא* .ןכָארּב

 רימ רַאֹפ ךיז .לעטש ןּוא ,יניס ןרַאּב ןפיוא ירפ רעד ןיא

 טינ לָאז טטנעמ ןייק ןּוא* |

 ןעזעג טינ ךיוא לָאז שטנעמ ןייק ןוא ,ריד טימ ןײגפױרַא

 רעדניר יד: ןוא ףָאש לד וליּפַא ;גרַאּב ןצנַאג ןפיוא ןרעוו

 ..גרַאּב םענעי ןנעקַא ןרעטיפ טינ ךיז ןלָאז

 יו תוחול .ענרענייטש ייווצ .טקַאהעגסיוא רע טָאה * |

 רעד ןיא טרעדעפעג ךו טָאה השמ ןּוא ;עטשרע יד יו

 טָאג יו ױזַא ,ינט גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןּוא , ירפ

 טנַאה ןייז ןיא ןעמּונעג טָאה רע .ןוא ,ןליופַאּב םיא טָאה

 -עגּפָארַא טָאה הוהי ןוא * .תוחול ענרענייטש .ײוצ .יד
 טלעטשעג ךז טָאה רע ןּוא .ןקלָאװ םעד ןיא טרעדינ

 .הוהי ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע וא ,ןטרָאד םיא טימ

 טָאה .ןוא , ,םינפ וז רַאפ ןעננַאגעגיײּברַאפ זיא הוהי ןואי

 ןוא .רעקידמירַאּברעד א זיא הוהי ,הוהי :ןפורעגסױא

 ןטסטנויוט ןזיּב .דָאנעג טלַאה רעד

 ןופ ד דעו יד רַאּפ לך טנכער רע ;טינ רע טקנעש ןעקנעש רָאנ ,םיאטחי וא ןכערּברַאפ ןּוא דנו טגָארטרַאפ רע , .דילג

 זרח בה 0 ,רוָד ןטריפ ןטימ ןוא ןשרד ןטימ ,רעדניקסדניק יד טימ ןוא ,רעדניק יד טימ ,סרעטָאפ יד

 ,ךיד טעב ךיא ,ביוא ;טגָאועג טָאה רע ואי .טקובעג ךיז ןוא ,דרע רעד וצ ךיג ףיוא טגיינעג ךיז השמ טָאה*

 קיקענטרַאה ַא םורָאװ ,ודנוא ןשיווצ ןייג טָאג .ךיד טעב ךיא , לאו ,טָאג ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענופעג ּבָאה ךיא

 | ..ּברָא ןייד .רַאפ ןפאמ זדנוא ןוא ,אטח רעודנוא ןּוא דניז רעודנוא ןּבעגרַאפ טסלָאז ןוא ;סָאד זיא קלָאּפ

 ןענייז סָאװ רעדנּוװ ןָאט ךיא לעװ קלָאפ ןצנַאג ןייד רַאֿפ ןגעקטנַא -;דנּוּב ַא סילש ךיא ,עז :טגָאזעג רע טֶאה

 ןשיװצ טסיב ּוד סָאװ .ןקלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ;תומּוא 'עלַא ןשיווצ ןוא ,דרע רעצנַאנ רעד ףיוא ןרָאװעג ןפַאשַאּב טינ

 .קיטכרָאפ זיא יז א ,ריד טימ וט ךיא סָאװ טָאג ןופ גנואוט יד ןעז טעוו ,םיא

 ,טנייה ריד

 : ,לסובי -םעד  ןּוא - ,יִוָח םעד ןוא

 .,ףיד ןשיווצ .גנולכיורטש א רַאפ  ןייז :טינ לָאז רע ידפ ,ףיורעד טסמוק

 ןקָאהּפָא ריא טלָאז רעמייבנצעג ערעײז ןוא ,ןכערּבעצ ריא טלָאז רענייטשלייו ערעייז ןוא ,ןסיוטשעצ

 ,ירֹומָא םעד .ריִד רַאפ ןּופ .ביירטרַאּפ .ךיא ,עז

 א ןסילש טינ .טסלָאז = .,ךיז .טיה*

 לעּפַאּב ךיא סָאװ ריד טיהי גג

 ית .םעד ןוא ,ינֲעַּכ םעד ןּוא

 וד סָאװ דנַאל | .םעד ןופ רעניֹוװָאּב םעד דנוב ַא

 = ריא טלָאז .תוחבזמ ערעייז .טרעיינ יי
 םו רָאװ 4

 0 א"ב +

 ,יזרפ .םעד ןוא
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 אווה אָנק לא ומש אוק הָוהְי יִּכ יךקא לֵאָל הְְִָּׁשִת - ןייו-הוהי לייוו ,טָאג רעדנַא ןַא ּוצ ןקוב טינ ךיז טסרָאט
 זכה יִחחא ! יו ץֶרֶאָה בשויל תיִרְּב תֶֹרְכִּתְוִּפ ט  .רע זיא טָאג רעקידנרעצ א ,רענערעצ ויא ןעמָאנ

 תקל :וחְבְּומ ָּתְלַכָאְו ףל ארל םליהלאל + ובו = ,דנַאל ןופ רעניֹוװַאּב יד דנוב ַא ןסילש ּוטסעװ רעמָאט

 =;רָא וזה ןהיהְלֶא ! ירחא ויתנב נו נבל ויָתֹנְּבִמ | ןוא ,רעטעג ערעייו ךָאנ טריפרַאפ ןייז ןלעװ ייז ןּוא

 - יתֶא :ךֶיְִׂשעַת אָל הָכסמ יהא ןהיהְלַא יִרֲחַא ךיְּב הי = טסעוו ןוא ,ןפור ךיד ײז ןלעװ ,רעטעג ערעייז ּוצ ןטכַאלש

 8% רֶׁשֲא יא םיִמָ כא תֹוצּמַה רומל ןופ ןעמענ טסעװ ןוא * ;רעפפֶאטכַאלש רעייו ןּופ ןסע

 ל ותְפִרִעְו הָּדְפִה אימה הָשְב הָּדִפִּת רומח רָמָפתּכ ל ןלעוו ןוא ,רעטעג ערעייז ךָאנ טריפרַאפ ןייז ןלעו

 מ תשש :םקיר :ָפ וָאְריאֹלָו הדת יב רוכָּב כ = )נעל ןייק "| .רעטעג ערעייז ךָאנ ןיז עניד ןריפ
 :תֶכָשַת ריִצְַבּו שיִרָחַּב תָכׁשִּ יעיבשה םכּו בעת הי .ןכַאמ טינ ריד וטסלָאז רעטענ
 ףסָאָה גחְו םיטח ריצק ירוכב ףל השעת תֹעְבָׁש ָחְו בכ = געט ןביז :ןטיה יטסלָאז תוצמ ןופ בוטימו םעדי* =
 רו לּכ הֶאְָ הנשב םיִמָעפ ׁשֶלָׁש :הֶנֶקַה תַפּוקְּת = ןיא ,ןלױַּאּב ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,תוצמ ןסע וטסלָאו
 םכיוג ׁשיִרֹואייִ :לֵאָרְׂשִי י יקלֶא הָוהְי ןְרָאָה י ינפתַא רכ = שדוח ןיא םורָאװ ,ביבָא שדוח ןיא טײצ רעטלעטשעג רעד
 ?צרַא-תֶא ׁשיִא רמתידאלו לְבְחתא יתְבְחְרִהְו ךינפמ | .םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא וטסיב ביבָא

 ;הָָּׁשַּב םיִמָעְּפ שלש ךימלֶאְהְהְ ינּפ-תֶא תוארל ךְתְלֶעַב וצ טרעהעג טכַארט םעד טנפע סָאװ סכעלטיא <

 גד חַבָז רֶקּבל ילייאָלְו יחְבויסד ץמָחילַע טחשתחאל ה םָעד ,רכָז םעד ןקילײה ּוטסלָאז יפ ןייד לֵא ןופ ןוא ;רימ
 דיהלֶא הי תב איִבָמ ד דּתְמְרַא יִרּוכְּב תישאר :דֵסֵּפַה 5 גנילטשרע םעד ןוא* .סּפעש ןּוא סקָא ןּופ גנילטשרע

 .8 ,ְּמִא בח יג לֶׁשִבְתיאְל ביוא ןוא ;ספעש ָא טימ ןויילסיוא ּוטסלָאז לוייא ןַא ןּופ

 יִּכ הלאה םיִרָבְדַה-תֶא ּךלבֶתְּ המילה הוה הג < = .קינעג סָאד ןקַאהּפָא םיא ּוטסלָאז ,ןויילסיוא טינ טסעװ ּוד

 לא תמ אז םי םיעמרא הוהללע םש חי 2 .ןויילסיוא ּוטסלָאז ןיז ענייד ןופ רוָכּב רעדעווטעי

 ירְבִּד תא תחלההלע בת הָתָׁש אֵל מו לכָא אֵל | .ןקידייל טימ רימ רַאפ ןזַײװ טינ ךיז לָאז עמ ןוא
 יניס רקמ הָׁשֹמ תֶדָרְּב יה :םיִרָבְּדַה תֶרֶׂשֲע תיִרְּבַה טכ  ןטעּבו ןפיוא ןוא ,ןטעּברַא ּוטטלָאז געט סקעזיי

 "אל השמו רקָהְמ יִּתרְרְּב הָשמדדיפ תֶרֵָה תֶחל ינְשּו = "טינש ןיא ןוא טייצרעקַא ןיא ליּפַאנ ;ןעור וטסלָאז גָאט
 = ימיו ןרֲהָא איו גופא ורכב וי רוע ןֶרָקיִּכ עדי ל | .ןעּור וטסלָאז טייצ

 = תרֶשָנַמ יִאְרייַו ויָנָּפ רוע ןֵרָק הּנִהְ הָׁשֹמ -תֶא לארשי ,ןכַאמ ריד ּוטסלָאז תועובש ןופ בוט-םוי םעד ןּוא יי

 בוט"סוי םעד ןּוא ;טישצײװ ןופ עקיטייצטשרע יד ײּב קיזב זמק שי יור 'די

 | 0 .רָאי ןופ יירדמּוא םייּב גנולמַאזנייַא ןּופ

 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד ,הוהי רַאה םעד רַאפ ןוייוו ךיז ןעניױשרַאּפסנַאמ ענייד עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ יירד = |

 טינ טעװ רענייק ןּוא ;קרַאמעג ןייד ןרעטײרּברעד לעװ ןּוא ,ריד רַאפ ןופ רעקלעפ יד ןגָאירַאפ לעװ ךיא םורָאװ =

 רָאי ןיא לָאמ ירד טָאג ןייד הוהי רַאפ ןזײװ ךיז ףױרַא טסיינ ּוד ןעװ ,דנַאל ןייד ןטסּולנ

 ןּופ רעפּפָאטכַאלש סָאד ןּוא ,רעפּפָאטכַאלש ןיימ ןופ טּולּב סָאד טיורב ןטרעייזעג טימ ןייז בירקמ טינ טסלָאז

 .ירפ רעד ןיא ויּב ןקיטכענרעביא טינ לָאז חספ ןּופ בוטיםוי םעד

 .טָאג ןײד הוהי ןופ ויוה ןיא ןעגנערּב ּוטסלָאז דרע ןייד ןופ עקיטייצירפ עטשרע יד **

 | .ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעקיצ ַא ןכָאק טינ טסלָאז

 באה רעטרעוו עקיזָאדיד טיול םורָאװ ,רעטרעװ עקיזָאדיד ףיוא ריד ביירש :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא" | =

 ;טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ טָאג טימ ןעווענ ןטרָאד זיא רע ןּוא *  .לארשי טימ ןוא ריד טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג ךיא

 תוחול יד ףיוא ןבירשעגפיוא טָאה רע ןּוא .ןעקנּורטעג טינ רע טָאה רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסעגעג טינ רע טָאה טיורב ןייק

 .טָאּבעג ןעצ יד ,דנוּב םעד ןּופ רעטרעוו יד

 ץעועג ןופ תוחול ײװצ יד ןּוא-יניס גרַאּב ןּופ טרעדינעגּפָארַא טָאה השמ ָא ,ןעװעג ויא סע ןוא" =

 יד וַא ,טסּוװעג טינ השמ טָאה-גרַאּב ןופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןעװ ,טנַאה סהשמ ןיא ןעװעג ןענייז

 לארׂשי ןופ רעדניק עלַא ןוא ןרהַא ןוא" .םיא טימ ןדער ןייז ןופ טלַארטשעג טָאה םינפ ןייז ןּופ טוה

 ןצ ןענענעג וצ טַאהעג ארומ ןּבָאה ײז ןּוא ,טלַארטש םינפ ן"ז ןופ טיוה יד טשרע ,ןהשמ ןעועג ןּבָאה
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 - ,הל-פו | ,דל

 האל ל ןרחא ויָלֵא ובשי הָשמ הלא ארקמ | 4 ;ולֵא
 גל -לָב ושגנ ןכדירחאו ;םֶהֵלֶא השמ רֵּבִדָיַ הי םיִאׂשְנַה
 רַהְּב ותא הָוהְי רָבּד רֶׁשֲא-לַּכ ו תֶא םציו .לארשי נב

 5 אֹבְבּו ;הָומַמ וינפילע ןתיו םּקִא רפדדמ הָׁשֹמ לכו :יעס |
 ' ותאשדמ הְסַּמַה-תֶא ריִסָי ותא רכדל הָוהִי ינפל הָׁשִמ |

 הל דב וָאְרְו ּוהָוֶצִי רֶׁשֲא תֶא לארשי יֵנְב-לֶא רָּבִרְו אצה
 השמ בישו השמ ינפ רש ןרק יִּכ השמ ינֶפתֶא לֵאָרְׂשִי
 | ם 0 אא מל וָּבידַע פיל הָוְַּמַה-תֶא

 140 0069" .להקיו .תומש -

 עלֶא ןוא ,ןרהא ןוא ,ןפורעגוצ השמ ייז טָאה**  .םיא
 ,םיא ּוצ טרעקעגמוא ךיו ןּבָאה הדע רעד ןופ ןטשריפ

 -עג ןּבָאה ךָאנרעד ןוא * .טדערעג יז ּוצ טָאה השמ ןּוא
 -ןלױפַאּב יז טָאה רע ןוא ,לארשי ןופ רעדניק עלַא טנענ
 .יניס גרַאּב ןפיוא טדערעג םיא טימ טָאה טָאג סָאװ ץלַא

 טָאה ,ייז טימ ןדער טקידנעעג טָאה השמ לוו ןּוא <

 ויא השמ זַא ןוא * .קעדוצ ַא םינפ ןייז ףיוא ןָאטעגנָא רע
 ןָאטּפָא רע טנעלפ ,םיא טימ ןדער ּוצ טָאג רַאפ ןעמוקעג |

 זיא רע סָאװ סָאד לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ןדער ןּוא ןײגסױרַא טנעלפ רע ןוא ;ןײגסױרַא ןייז ויב קעדוצ םעד
 ;טלַארטש םינּפ סהשמ ןופ טיוה יד זַא ,ןהשמ ןּופ םינפ םעד ןעז ןועלפ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוא* .ןרָאװעג ןלױפַאּב
 | = ;םיא טימ ןדער ּוצ ןעגנַאנעגנײרַא זיא רע ויּב ,םינּפ ןייז ףיוא קעדוצ םעד ךָאטנָא רעדיװ טנעלפ ז השמ ךוא

 א םכהלא רמאלו .לארשו נב תֶרֶע-לְּכיתֶא השמ 3 להק
 ב םיִמָי תשש :םֶתא תֶׂשֲעַל הָוהְי הָוצ-רְׁשַא םיִרָבְּדַה הלא
 תבש שרק םֶכָל היה יעיבשה םויבו הָכאָלְמ הֶשָצִת
 : ורבת" :תָמּי הָבאְלִמ וב השעה הוה ןותָּבַׁש
 000 פ )| ּוּתַּבַׁשַה םיְּב םכיתבשמ לֶכְּב ׁשֵא
 .ד רָבְּדַה הָו רמאל לֵאָרְינְּב תַדֲע-לּכ-לֶא הָׁשֹמ רמה

 ה לֹּ הוהיל | הָמּורְּת םֶכְתִאַמ ּודְק {רְמאֵל הָוהְי הָוצ-רֶׁשֲא
 -!תֶׁשֹחְנּ ףסק בָהָז הָודְי תמורת תא ָהָאיִבְי ובל םיִדָנ
 ו ' םליא תרעו :םיּזַעְו שש יִנָׁש תַעְלּותְו ןמנְראְו תֶלָכִת
 - ח רֹאְמִל ְמָׁשְו :םיטש יצעו םיִׁשְחִּת תֹרֹעְו םיִמדאְמ
 = ט םהׁשיינְבַאְו !םיִּמַּפַה תרטקלו הָחְשִמַה ןמשל םיִמָשְבּ
  ּואָבָי םֶכָּב בלחם" + שחלו דופאל םיִאְלִמ ינְבאְו
 אי אי ולָהֶא-תֶא ְכׁשִמַה-תֶא ;הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲא-לָּכ תֶא ושעיו
 .ויְָמע-תֶא ְמיִרְּב-תֶא יִשְרְק-תֶאְ יָטְרְק-ֶא והָסְכִמתֶאְו
 גי תֶכְרֶּפ תאְו תֶרֵּפַּכַה-תֶא ויָדַּב-תֶאְוןְרָאָה-תֶא :ויָנָדֲא-תֶאְו
 + םֶהָל תֶאְ לּכ-לָּביתֶאְ וידאו ֶחלְׁשַה-תֶא < ;ְךֶסֶּמַה
 די ץ"רָאְו יתרת היא ר ראְמַה תֶהְֹמיתֶאְ :םיִנָּפַה

 'ק ויחירב אי ,הל

 ;ץלָאה םיטש ןוא ,ןלעּפישַחַּת ןוא .ןלעפרעדיוו

 .ןופ .הדע עצנַאג יד טלמַאזעגנייַא טָאה השמ ןּוא ! | 5 |

 :טגָאזעג ײז רצ טָאה ןּוא ,לארשי ןופ רעדניק יד

 ּוצ יז ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו יד ךענייו סָאד
 .ןפיוא רעּבָא ,טעּברַא ןרעוו ןָאטעג לָאז געט סקעוי :ןָאט

 וצ גנואור ןופ תבש ַא ,קילײה ןייז ךייַא לָאז גָאט ןטעביז
 | צג לָאז ,טעּברַא ןַא םיא ןיא טּוט סָאװ רעכעלטיא ןטָאג

 עלַא ןיא רעייפ- ןייק ןדניצנָא טינ טלָאז ריא* .ןרעװ טייט

 .תּבש .ןופ גָאט ןיא רעטרעניוװ ערעײֵא

 ןופ הדע רעצנַאג רעד ןצ טנָאזעג טָאה השמ ןוא*

 ךַאז יד ויא סָאד :ןגָאז ּוצ יוזַא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 | :ןגָאז וצ ױזַא ,ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ =

 | קיליוו זיא ץרַאה יי סָאװ רעכעלטיא | טָאג וצ גנודײשּפָא
 | ,רעבליו ןוא ,דלָאג , טָאג ןּופ גנּודײשּפָא יד ,ןעגנערּב יו לָאז |

 -לימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןוא ,לָאװ עֶאלּב ןוא * ;רעפוק ןוא =

 ןַא ךייא טמענ* :

 עטּברַאפעגטױר ןוא ;רָאהנגיצ ןּוא ןענייל ןּוא ,טיור

 ןופ לייא םעד רַאּפ םימשב ןוא ,גנוטכייל רעד רַאפ לײא ואי

 ןרַאפ ,ןסַאפניײַא םּוצ רענייטש ןּוא .,רעניטשלקינָא ןּוא ;ןצריוועג עקידעקעמש ןופ ךיורייו םעד רַאפ ןוא ,גנוּבלַאז
 | :ןליופָאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןכַאמ ןוא ןעמוק ןלָאז ךייַא ןשיווצ עקיצרַאהגולק עלַא ןוא .ןשוח ןרָאפ ןוא דֹופֲא
 ;ןלעװש ענייז ןוא ,ןלייז ענייז ,ןעלגיר ענייו ,רעטערב ענייז ןּוא ,ןקָאה ענייז ,קעדוצ ןייז ןוא ,טלעצעג ןייז ,ןּכשִמ םעד יי
 - עלַא ןוא ,ןעננַאטש ענייו ןוא שיט םעד * ;דיישנשיווצ ןּופ תֶכֹורְּפ םעד ןוא קעד םעד ,ןעגנַאטש ענייז ןּוא ןורָא םעד **

 .סָאד ןוא ,ךעלרער עריא ןוא ,םילּכ עריא ןוא ,גנוטכייל רַאּפ הרונמ יד ןוא + ;טכזעגנָא ןופ טיורב סָאד ןוא ,םילּכ ענַײז =
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 ןוא ךיורײװ רַאֿפ חּבומ םעד ןוא * ;גנוטכייל רַאֿפ לייא

 "יװ םעד ןוא ,גנּוּבלַאז ןופ לייא סָאד ןּוא ,ןעגנַאטש ענייז

 ;נַאהרָאּפריט םעד ןּוא ;ןצריווענ עקידעקעמש ןוֿפ ךיור

 ;ןּכשמ ןּופ גנַאגנייַא םּוצ

 עלַא ןּוא ,ןעננַאטש ענייז ,םיא וצ סָאװ ּפיז ענרעפּוק יד ןוא |

 -מורַא יד * ;לעטשעג ןייז ןּוא סָאפטנַאה םעד ;םילּכ ענייז

 םעד ןּוא ,ןלעווש ענייז ןוא ,ןליז ענייז ,ףיוה ןופ ןעגנַאה

 ,ןּכשִמ ןופ ךעלקעלפ יד */ ;ףיוה ןּופ גנַאהרָאפרעױט

 יד* ;קירטש ערעייז ןוא ,ףיוה ןופ ךעלקעלפ יד ןוא

 יד ,םיטקילײה ןיא ןעניד וצ ףיוא רעדיילק עטקירטשעג
 רעדיילק יד ןּוא ,ןהפ םעד ןרהַא רַאפ רעדיילק עקילייה

 .הנוהכ יד ןָאט ּוצ ףיוא ,ןיז ענייז ןּופ

 ויא לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע עצנַאג יד ןוא"
 ,ןעמוקעג ןענייז יז ןוא < .ןהשמ רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא

 ,ןבירטעג םיא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ רענייא רעכעלטיא

 יז ;טקיליװַאּב םיא טָאה טסייג ןייז סָאװ רעכעלטיא ןּוא

 טעּברַא רעד רַאפ ,טָאג ןופ גנודיישפָא יד טכַארּבעג ןבָאה
 יד רַאפ ןּוא ,טסניד ןצנַאג ןייז רַאּפ ןוא ,דעֹומ- להֹוא ןופ

 רענעמ ןעמוקעג עני סע ןוא* .רעדיילק עקילייה

 ןעוועג זיא ץרַאה ןייז סָאװ רעכעלטיא ,רעּביײװ .טימ

 ןוא ,ןעגעריוא ןוא ,ןעגנירזָאנ טכַארּבעג ןבָאה ייז :קיליו

 ענרעדליג ײלרעלַא--רעדנעּבודלַאה | .ןּוא | ,ךעלרעגניפ

 ןַא ןביוהענפיוא טָאה סָאװ רענ"א רעכעלטיא ;ןכַאז

 .טָאג וצ דלָאג ןופ גנובייהפיוא

 רעפּפָאדנַארּב ראפ חּבומ םעד+*

 - להקיו ,תומש
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 ןְמָׁש תאו ילבתֶאְו תרטקה חַּכְוִמ-תֶאְו :רֹואָּמַה ןָמָׁש

 חַתפָל חַתְּפִה ּךְמְמ-תֶאְו םיּמִּפַה תֶרֶטְק תַאְו השמה
 -רֶׁשֲא תשנה רֵּבְכִמ"תֶאָו הָלֹעַה הַּבְזִמ | תֶא :ןְּׁשִּמַה

 יעלק תא :נַּכ-תֶאְ רֶּבַה-תֶא וולָכ-לָּכ-תֶאְו ויָדַּב "הַא ל

 :רצָחַה רעש ַּסְמ תֵאְו ָהינְרֶא-תֶאְו ויָדְּמִע"תֶא רצֶחֶה
 :טםֶהירְתימתְֶו רֵצְהַה תֶדְתַי-ֶאְו ןֵכְׁשִּמַה תֶרְתַיתֶא

 ןָתַאְל ׁשֶרמַהיִדְּב-תֶא ׁשֶרֶַּּב תֶרֶׁשְל דרשה יִדְנִּב תֶא
 לאָׂשיינב תרֲ-לָּכ ואז :ןֵַכְל יב יִדְנִּב-תֶאְו ןֹּכַ
 לָׁשֲא לו ובל יאָׂשְנ-ׁשֲא ׁשיִא-לָּכ ואבו :השמ ינָפְלִמ
 לָהֶא תֶכאָלְמַל הָוהְי תמּורָתתֶא ואיִבַה ותא וחור הָבְדנ

 םיִׁשָנֲאָה ּואְֹבָיַו :ׁשֶדָּקִה יִדְְבְל ותְרְבֲע-לֶכְלּו דָעְומ

 מּוכְו תַעַּבטְו םָוְנ חח ואיבה בל ביִרָג | לָּכ םיִׁשַָּה-לַע
 :זרוהיל בָהָז תַפּונְּת ףינה רֶׁשֲא ׁשיִא-לָכְו בה ילּכילּכ
 רש .תעלותו ןמְגְרֶאְו תָלְכִת 'תִא אָצְמִ-רֶׁשֲא ׁשיִאילְכְ
 :ואימה םיִׁשָחְּת תרעו םיִמָּדֲאְמ םֶליֵא תרעו םיזעְו שָשְו

 הָוהְי תַמּורְּת תֶא ּואיִבַה תֶשחְנו ףֶסּכ תַמורָּת םילמלְּ
 הָדֹבֲָה תֶכאָלְמיִלָכְל םיטש יִצע והֶא אָצְמִנ ֿבָׁשֲא לו
 הרָוְמַמ ואיבו ווט ָהיֶדָיְּב בלדתמְכַח הָׁשִא-לַכְו :ואיבה
 :ׁשֶׁשַה-תֶאְו ינשה תעְלותדתֶא ןמגְראָהְתֶאְ תלָבתַהתֶא
 -רָא שמ הָמָכָהְּב הָנָתֹא ןֵּבִל אָשְנ רֶׁשֲא םיִׁשָּנד-טֶכְו
 ינכא תֶאְו םהשה נְבַא תא ואיבה םִאֵׂשנַהְו :םיוִעַה
 רואְמל מָשִה-תֶאו םשפהדתֶאְו :ןשחלו רופאל םיִאְלִמַה
 רֶׁשֲא הֶׁשִאְ ׁשיִאֹילְּכ \ !םיִַּּפַה תֶרֶׂטְקְְו הֶחְׁשּמַה משל
 הָוהְי הוִצ רֶׁשֲא הָכאָלְּמַה-לֶכְל איִבָהְל םָתֹא ֿמָּבִל בֵדָנ
 8 :הָוהיל הָבְדָנ לֵאָרְׂשייינְב ו איִבַה השמד תֹׂשָעַל
 | בע הָיהְי ארק אר לארשי ינָבילֶא השמ רֶמאָּי
 ותא אָלַמּו :הדוהְ .הטמל רז דב יִרואְדְּב לאְלַצְב
 באל תַעָרְבּו הָנובְתִב הָמְכָחְב םִהלֶא חה

 ,לפרופ ןוא ,לָאװ עָאלּב ןענופעג ךיז טָאה םיא ייּב סָאװ רענייא רעכעלטיא ןּוא <

 .טכַארּבעג טָאה ,ןלעפישַחַּת ןוא ,ןלעפרעדיװ עטּברַאפעגטױר ןוא ,רָאהנגיצ ןוא ,ןענייל ןוא ,טיורלימרעוװ ןּוא

 ןופ :גנודיישפָא יד טכַארּבעג טָאה ,רעּפּוק ןּוא רעבליז ןופ גנודײשּפָא ןַא טדײשעוּפָא .טָאה סָאװ רעכעלטיא יו

 ,טעּברַא רעד ןּופ תוכָאלמ ײלרעלַא רַאפ ץלָאה-םיטִש ןענופעג ךיז טָאה םיא יב סָאװ .רעכעלטיא וא ;טֶאג

 עג סָאד טכַארּבעג ןּבָאה ןוא ,ןענּוּפשעג טנעה ערעייז טימ ןּבָאה רעּבײװ עקיצרַאהגּולק עלַא ןּוא יי .טכַארּבעג טָאה |

 טָאה ץרַאה רעייז סָאװ רעּבײװ עלַא ןּוא =  .ןענַײל םעד ןּוא ,טיורלימרעוו סָאד ,לפרופ םעד ןוא ,לָאװ עָאלּב יד ,סניפש

 יד ןּוא ,רענײטשלקינָא יד טכַארּבעג ןּבָאה ןטשריפ יד ןוא יי ,רָאהנגיצ יד ןענופשעג ןּבָאה ,המכח טימ ןבירטענ ײז

 םעד רַאפ ןּוא ,גנוטכײל רַאפ ,לײא סָאד ןּוא ,םימשּב יד ןוא* ;ןָשֹוח ןרַאפ ןוא דֹוּפָא ןרָאפ ,ןסַאפניײַא םּוצ רענייטש

 תובדנ טכַארּבעג ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד * .ןצריװעג עקידעקעמש ןופ ךיורייוו םעד רַאפ ןּוא ,גנוּבלַאז ןּופ לייא -

 סָאװ ,טעּברַא רעצנַאג רעד רָאפ ןעגנערב וצ טקיליװַאּב יז טָאה ץרַאה רעייז סָאװ יורפ ןּוא ןַאמ רעכעלטיא--טָאג ּוצ =

 ,ןכַאמ ּוצ ןהשמ ךרּוד ןלױפַאּב טָאה טָאג

 םעד ירּוא ןּופ ןוו םעד לאבן ןעמָאנ ןטימ ןפורעג טָאה טָאג ,טעז :לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא <

 ן ן ן ן יא ןּוא ,טײקידנַאטשרָאפ ןיא ,המכח ןיא ,טָאג ופ טסייג ןטימ טליפעגנָא םיא טָאה רע ןּוא*י .,הדּוהי טבש ןופ ,ןרוח ןופ =
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 בל תוערחבו :תֶשְחְנְבּוִסְכבּובַהּ תשעְלתֶבָשַחִמ בשחלו
 :תֶבֶׁשֲחְמ תֶכאַלְמ-לָכְּב תושעל ץעתשרהכו תאלמְל ןְבָא
 לג ;ןְד-הַטַמְל ְךמְסיִחֲאְּב בָאילְהֶאְו אול וּבלְּב ןַתנ \ תרוהלו
 הל בֵׁשֹחְו ו שָרַה תֶכאָלְמ-לַּכ םושעל בֶלתַמְכָח םתא אֶל
 נראו ששבו שה תַעְלתּב ןמגְרַאָבי תֶלֵכְּתַּב םקרְו
 ּזתֶבֶׁשֲַמ יֵבְׁשִחְו הָכאָלְמילְּב ישע

 ול
 ין רֶׁשֲא .םֿליִכֲח שיא ו לָכְו בלק לֶאְלַצב הֶׂשֶעְו
 -קּכ"תֶא תשָעל תַעְדְל הֶּמִהָּב ָנּובְתּו הָמָכָח הוה
 ג השמ אָרְקִיַו !הָוהְי הציר שא לֶכָלשִרּקַה תֶדבע תֶכאְלִמ
 רֶׁשֲא בֶלְְַכַח שיִאדלָּכ לֶאְו : אלא לאו טֵאְלַצְּב-לא
 -לֶא הָבְרָקִל ובל ואְשְנ רֶׁשֲא לֵב ִבְלְּב הָמְכָח הוי ןֵתָנ
 ג-לָּכ תא הָׁשֹמ יֵנְפִּלִמ וחקה :הָתֹא תֶׂשֲַל הָכאֵלְּמַה
 ׁשֶרּקַה תַדֹבע תֶכאָלְמִל לֵארְׂשִי יִנְּב ּואיִבַה רֶׁשֲא הָמּורְּתַה
 :רָקְּבַּב רֶקּכַּב הָבְדְנ דע ויל איבה םֵהָו הָתֹא תֶׂשֲעַל
 ד השיא שדה תֶבאָלְמילּכ תֶא םישעה םיִמָכֲחֲה-לָּכ ואב
 ה השמזלֶא \ ורמאיו :םישע הָּמֵהירְׁשֲא ֹוּתְכאַלּמִמ שיא
 -רֶׁשֲא הכאלמל הדבעה ידמ איבה םַעָה םיִּבְרַמ רמאל
 ו ָנֲחַּמַּב לוק וריכעיו השמ וציו :הזתא : תשעל הוהי הוצ
 ׁשֶרַּה תַמּורְתִל הָכאָלְמ דועדושעילַא הֶשאְו שיא מאל
 ז הָכאָלְּמַה-לֶכְל םִיד הָתְיְה הֵכאָלְּמַהְו :איִבָהמ םעָה אֵלְּבִי
 סם  רַתֹוהְו ּהָתֹא תושעל
 תלכתּו רֶוְשְמ שש תֶעיִרְי רָׂשֶע ןְֵׁשִּמַה-תֶא הָכאָלְּמַה
 ;םבֶתֹא הֶׂשָע בשח הֵׂשֲעַמ םיִבְרְּכ יִנָׁש תעלותו ן מרא
 9 עַּבְרַא בַחֹרְו הָמאְּב םיִרְׂשֶעְוהָנֹמְׁש תֹהַאָה העיריה ךרא
 י רֵּכַחַיַ ;תֹעיִרְיַה-לֶכְל תחַא המ תָהָאָה השירה הָּמֵאָּב
 תַחַא רַּבַח תֹעיִרְי ׁשֶמָחְ חאל תחֶא תֹעיִרְיַה שָמָחְתֶא

 בר ישעב בל"סבַחְלְכ ושעה

 חחח כ ה ה להקיו תֹומש

 דוצסלוא ןוא * ;הכָאלמ רעדעווטעי ןיא ןוא ,טפַאשנעק

 ןיא ןוא ,דלָאג ןיא ןטעּברַא ּוצ ,ןכַאז עקיצנוק ןעלצניק

 רענייטש ןּופ גנודיינש ןיא ןּוא * ;רעפוק ןיא ןוא ,רעּבליז
 ןטעּברַא ּוצ ,ץלָאה ןּופ גנוצינש ןיא ןוא ,ןסַאּפנייַא םוצ
 ןענרעל ּוצ ךיוא** .הכָאלמ רעקיצנוק רעדעװטעי ןיא
 ,םיא ,ןצרַאה ןייז ןיא ןּבעגעגנײרַא רע טָאה ערעדנַא
 רע** .ןָד טבש ןופ ,ןכֶמָסיחַא ןופ ןוז םעד בָאילהֶא ןּוא

 -טעי ןכַאמ ּוצ טײקיצרַאהנולק טימ טליפעגנָא יז טָאה
 ,רעלצניק םענּופ ןּוא ,רעטסניימ םענופ הכָאלמ רעדעוו

 ,לפרופ ןיא ןוא לָאװ רעָאלּב ןיא רעקיטש םענופ ןוא

 ןופ-רעּבעװ םענופ ןוא ,ןענייל ןיא ןּוא טיורלימרעוו ןיא

 סיוא ןעלצניק ןוא ,תוכָאלמ יילרעלַא ןכַאמ סָאװ יד

 | ,ןכַאז עקיצנּוק

 עקיצרַאהגולק עלַא ןוא ,בָאילהֶא ןוא לָאלַצּב ןּוא ןל
 -רַאפ ןוא המכח ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ ,טייל =

 רעדעווטעי ןָאט ּוצ יװ ןסיװ ּוצ ,ײז ןיא טײקידנַאטש

 ױזַא ןכַאמ ןלָאז ,םּוטקילײה ןּופ טעּברַא רעד ןּופ הכָאלמ

 0/0 ..ןלױּפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יו

 ןּוא ,ןבָאילהָא ןּוא ,ןלָאלַצּב ןפורעג טָאה השמ ןּוא *

 = ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ ,ןַאמ ןקיצרַאהגולק ןכעלטיא

 טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ןכעלטיא ,ןצרַאה ןייז ןיא המכח

 .ןָאט וצ יז ,טעּברַא רעד ּוצ ןענענעג ּוצ ןּבירטעג םיא
 הכָאלמ רעד רַאפ טכַארּבעג ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד סָאװ גנודײשּפָא עצנַאנ יד ןהשמ ןּופ ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא *

 -ירפ ,תובדנ םיא ּוצ ןעגנערּב ןיא ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ןבָאה יד ןוא .ןכַאמ ּוצ יז ידפ ,םּוטקילײה ןופ טעּברַא רעד ןּופ

 .ןגרָאמירּפ ןיא ןגרָאמ

 ןופ ןַאמ רעבעלטיא ,םוטקילייה ןופ טעּברַא עצנַאג יד טכַאמעג ןּבָאה סָאװ טייל ענולק עלַא ןעמוקעג ןענייו

 זיא סע ירו רעמ טגנערּב קלָאפ סָאד :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ייו ןּוא * .ןָאטעג טָאה רע סָאװ טעּברַא ןייז

 = .ןכַאמ ּוצ יז ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ הכָאלמ רעד רַאפ ,טעּברַא רעד ּוצ קיטיינ

 יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעגַאל ןיא ףורסיוא ןַא טוָאלעגסױרַא טָאה עמ ןוא ,ןליופַאּב השמ טָאה י

 .ןעננערּב ןּופ ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא קלָאפ סָאד ןּוא .גנודײשּפָא רעקילײה רעד רַאּפ טעּברַא ןכַאמ טינ רעמ לָאז

 -.ןוָאלּוצרעּביא ךָאנ ןּוא ,ןכַאמ ּוצ יז ,טעּברַא רעצנַאג רעד רַאפ גּונעג ןעװעג יז ויא עטעּברַאעגסיוא סָאד .ןּואז |

 ןעצ ןיא ןפשמ םעד טכַאמעג ןּבָאה ,טעּברַא יד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ יד ןשיוצ עקיצרַאהגולק עלַא ןוא*

 קיצנוק ,םיבּורּכ טימ ;טיורלימרעוו  ןּוא ,לפרופ ןוא ,לָאװ רעָאלּב ןוא ,ןענייל ןטיירדענ ןופ ;ןעגנַאהרָאפ

 .טכַאמעג ייז ןעמ טָאה טעּברַאעגסױא

 .ןעגנַאהרָאפ עלַא רַאּפ סָאמ ןייא ;ןלײא ריפ גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןופ טיירּב

 יד ןּוא ,ןלײא קיצנַאװצ ןוא טכַא גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןּופ גנעל ידי

 טפעהַאּב טָאה עמ ןוא" =

 םֹוצ םעניא טפעהַאּב ןעמ טָאה ןעננַאהרָאפ ףניפ ערעדנַא יד ךיוא ,ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעגנַאהרָאפ ףניפ
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 רעָאלּב ןּופ ןפיילש טכַאמענ טָאה עמ ןּוא* .ןרעדנַא

 ןייא ןּופ קע ןיא גנַאהרָאפ ןייא ןּופ םיוז םעד ףיוא לָאװ

 ןּופ םיוז םעד ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ױזַא ;גנוטפעהַאב

 .גנוטפעהַאּב רעטײװצ רעד ןיא גנַאהרָאפ ןטסקע םעד

 -רָאפ ןייא םעד ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןפיילש קיצפופ :

 םעד ףיוא טכַאמענ ןעמ טָאה ןפיילש קיצפופ ןוא ,גנַאה

 אב רעטײװצ רעד ןיא סָאװ גנַאהרָאפ םעד ןּופ וערב

 .ןרעדנַא ןגעק רענייא ןעוועג ןענייז ןפיילש יד ;גנוטפעה

 עמ ןּוא ,ןקָאה ענרעדליג קיצפופ טכַאמעג טָאה עמ ןוא י*

 טימ ןרעדנַא םּוצ םענייא ןעגנַאהרָאפ יד .טפעהַאּב טָאה

 | = = .סנייא ןעוועג זיא ןפשמ רעד ןּוא ,ןקָאה יד

 רָאהנגיצ ןּופ .ןעננַאהרָאפ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא י*

 טָאה ןעננַאהרָאפ ףלע ;ןּכשִמ ןרעביא טלעצעג ַא רַאפ

 גנַאהרָאפ ןכעלטיא ןֹופ גועל יד 2 .טכַאמעג ײז ןעמ

 ריפ נַאהרָאפ ןכעלטיא ןופ טײרּב יד וא ,ןלײא קיסיירד

 עמ וא" *  ,ןעגנַאהרָאפ ףלע יד רַאפ סָאמ ןייא ;ןלַײא |

 סקעו ןּוא .,רעדנוואב ןעגנַאהרָאפ ףניפ טפעהַאּב טָאה

 קיצפופ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא * .רעדנּװזַאּב ןעגנַאהרָאּפ

 ןייא ןיא גנַאהרָאפ ןטסקע םעד ןּופ םיוז םעד ףיוא ןפיילש |

 ףיוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןפיילש קיצפופ ןּוא ,גנוטפעהַאּב

 ַאּב רעטייוצ רעד ןיא גנַאהרָאּפ םעד ןּופ םיװ םעד

 .גנוטפעה

 291 ,ול להקיו , תומש

 תֶהָאָה הָעיִרְיַה תפש לע תֶלַכּת תֶאְלְל שעוו :תַחֶאלֶא אי
 הָנוציִּקַה הָעיִרְיַה תַּפְׂשַּב הֶׂשָע ןֵּכ תֶרָּכְחַּמַּב הָצּקִמ

 ַחֶאה הָעיִרְיַּב רֶׂשֶע תאלל םיִשָמַח :תינשה רָב בי
 תרְּכְתִמִּב רֶׁשֲא הָעיְִיַה הָצְקִּב הֶׂשֶצ תאְלְל םישמחו
 םיִׁשִמֲה שעיו :תֶהָא-לֶא תחא תאָלְלַה תליכסמ תינשה
 םיִָרּקּב תַחַא-לֶא תהא תֹעיְִיַה-תֶא בחו בה יכרק

 5 :דֶחֶא ֵּכְׁשּמַה יהי |
 תֶעיִרְי הָרְׂשֶיִּתְשִע ןָכְׁשִּמַה-לע לֵהָאָל םיע תעיִרְי שעד
 עַבְראָו הֶּמַאָב םישלש תלאָה העיריה ףרא :םָתֹא הֶׂשֶע וט

 .זדָרְׂשֶע ִּתְשַעְל תמַא הד תָחֶאָה הָעיִרְיַה בַחֹר תומא
 תֶציִריַ ׁשׁשיתֶאְו דבְל תעירוה ׁשֵמֲח-תֶא רֵּבַיַו :תֹעיִרְו =
 הנציקה העיריה תפש לע םיִשמח תֶאְלְל שעו :דבְל +

 תֶרְבחַה הָעיִרְיַה תפשדלע הָׂשָע תֹאָלְלמיׁשִמֲחַו תֶרֶּבְַּמַּב
 לָהְאָה-תֶא רפסל םיִׁשִמֲה תש יפרק שעמ !תיִנָּׁשַה חי
 .שֶמָדָאְמ םליֵא תרע : לָקאְל הָמְבִמ שו :דָחֶא תִיְהַל שי
 םיִשָרְקַהתֶא שעו ם :הֶלָעִמְלִמ םיִשָחֶּת תֶרֹע הָקְכִמּו 'מח
 ׁשֶרקַה ְּךֶרא תּמַא רָׂשָע :םיִרְמִע םיטש יצע ןפְשמל אכ
 ׁשֶרָקל תי יתש :דַחֶאה שרה בסר המאה יצחו הָמָאְו ככ

 ישרק לָכְל הֶׁשֶע ןֵּכ תֶהֶא-לֶא תַחַא תֹבְּלְׁשִמ דהֶאָה
 םיִׁשְרִק םיִרְׂשֶע ֵׁשמִל םישרקה"תֶא שעוו :ןֵּׁשִּמַה

 תַחַּת הֶׂשָע ףֶסֶכייֵנְדַא םיִעָּבְרַאְו :הָנָמיִּת בָנְנ תַאְּפְל דנ
 יתשל לֶחאָה ׁשֶרַּקה-תַחְּת םיִנְדַא יש םיִׁשָרִּקַה םיִרָׂשֶע |

 ;ויָתֹדָי יתשל דָחֶאָה ׁשֶרָּקַד"תַחְּת םיִנָרֶא ינשו יתד
 !םיִׁשְרִק םיִרְׂשֶע הָׂשָע ןופֶצ תאְפִל תינשה בשמה עלַצְְו הכ
 דָחֶאָה שָרּפַה תק נָא ינש ףֵסָּכ םֶהיֵנְדַא םיִעָבְרַאְו וכ
 הָטי ןָכְשמה יִתְּכְרִיִל :דָחֶאָה ׁשֶרָּקִד תַחֵּת םיִגָרֲא ינו וכ
 שמה תֶעְצְקִמִל הֶׂשֶ טיִׁשְרִקִׁשּו !םיִׁשָרָק הָׁשִׁש הֶׂשָע חנ
 -לֶא םיִּמַת וה וחיו הטמלמ םמָאית ּויְהְו !םִיָתָכְרִיַּב טכ

 ןּוא * .סנייא ןייז לָאז סע זַא ,טלעצעג סָאד ןטפעהַאּב ּוצ ןקָאה ענרעפוק קיצפופ טכַאמעג טָאה עמ ןּוא י*

 \ ןופ לפרשה ןופ קעדּוצ ַא ןוא ,ןלעפרעדיוו עטּברַאפעגטױר ןופ ,טלעצענ םעד רַאפ קעדּוצ ַא טכַאמעג טָאה עמ

 נעל יד ןלייא ןעצ יי .קידעייטש ,ץלָאה-םיטִש ןופ ,ןּכשִמ .םוצ .רעטערּב יד טכַאמעג טָאה עמ ןוא

 ,טערּב ןכעלטיא ּוצ סנפַאצ ײװצ** .טערּב ןכעלטיא ןופ טיירּב יד ּבלַאה ַא ןּוא לא ןַא ןּוא ,טערב ַא ןּופ

 טָאה עמ ןּוא** .ןּכשִמ ןופ רעטערּב עלַא וצ טכַאמעג ןעמ טָאה ױזַא - .ןעלּפַאטש יװ ױזַא ןרעדנַא ןגעק רענייא

 ענרעּבליז קיצרעפ ןּוא** .םורָד ּוצ טייזםורָד רעד רַאּפ רעטערּב קיצנַאװצ :ןפשמ ןרָאפ רעטערּב יד טכַאמעג

 ,סנּפַאצ ײװצ ענייז ראפ טערּב ןייא רעטנּוא ןלעווש ײװצ וצ :רעטערּב קיצנַאװצ יד רעטנוא טכַאמעג ןעמ טָאה ןלעווש

 ,טייזךופצ ּוצ ,ןּכשִמ ןופ טייז רעטייווצ רעד רַאפ ןוא *  .סנּפַאצ ײװצ ענייז רַאפ טערב ןייא רעטנוא ןלעווש ייווצ ּוצ

 ,טערב ןייא רעטנוא ןלעווש ייווצ וצ :ןלעווש ענרעבליז קיצרעפ ערעייז ןוא* ,רעטערּב קיצנַאװצ טכַאמעג ןעמ טָאה

 -עג ןעמ טָאה ,ברעמ ּוצ ,ןפשמ ןופ טייז רעטשרעטניה רעד ראפ ןוא" .טערּב ןייא רעטנוא .ןלעווש ײװצ וצ

 -רעטניה רעד ףיוא ,ןּכשמ םעד ןופ ] ןעלקניוו יד רַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה רעטערּב ייווצ ןּוא * 28 .רעטערּב סקעו טכַאמ

 זיב ןמיוא טסַאּפעגנײרַא ןעװעג יז ןענייז ןכיילגסעד ןוא ,ןטנוא טסַאּפעגנײרַא ןעוועג ןענייז ₪ .ןּוא "טז .רעטש



 9 ,ןל-90 ,ול

 ינשל טונעל הֶשָע ןפ. תֶחֶאָה ַא ושאר
 ל רָׂשָע השש ףַסִּכ טקינדֶאְו םישרק הָנֹמְׁש ויָהְו :תֶעֹצְקִּמַה
 א שעפ ;דֶחָאָה ׁשֶרָּקִה תחת םיִנְדַא ינש םינָרא יש םינדא

  :תרָחֶאָה ןֵבְׁשִּמַה-עלְצ י ישרסל הָּׂשִמֲח םימש יצע יַחיִרְּב
 בל הָּׁשִמֲחַו תינשה בׁשִמהלְצ ישרקל םחירְב הָּׁשִמַהַו
 ל ָחיֶרְּבַה-תֶא שעמ :הֶּמָ םִַתָכִרל ןּכְׁשִַּהיִׁשְרקַל םֶחיֵרְב

 דל -תֶאְו  הֶָּכַה-לֶא הָצקהְדִמ םיִׁשָרְַּהְךָתְּ הרבל ןפיתה |
 םֶהיֵרְבַל םיִּתְּב םֶהָו הָׂשָע םֶתֹעְּבַט-תֶאְו בֶהְ הָּפִ םיִׁשִַָּה
 הל ןְמָּנִרַאְ תֶלֵמְּת תֶכֹרְּפַה-תֶא ׂשַעַיַו :בֶהֶז םֶקיִרְּבַה-תֶא ףציו
 ;םיִבָרְּכ ּהָתֹא הָׂשָע בשח הֶׂשֲעַמ ךוְׁשִמ ׁשֵשְ ינָׁש תעלת
 ול םהְ םהיוו בָהָז םפציו םיטש ידומע הָעְּבְרִא הל שענ
 יל לֶהֹאָה חַתָּפְל ףֶסֶמ שעיו :ףסכ"ינְא הָעְבְרַא םֶָל קציו
 :םקר השעמ רֶזְׁשְמ שש ִנָש תַעְלּותְ ןְמנִרַאְו תלכמ
 הל םהְׁשַו םֶהיֵׁשאִר הָּפְצְו םֶהיִוְו-תֶאְו השמח ויָדּוּמַעיתֶאְו
 5 - !תֶׁשְִנהָׁשִמֲה םֶהיֵנְדְַו ו ב

 א ֹוּכְרָא יִצָחְו םִיַתְּמַא .םיטש יצֲע ןְרָאָהתֶא לאל שעו
 ב רוהט בֶהָז ּוהֵּמַצַו : ותָמִק יִצָחְו הָּמַאְו וּבָחְר יִצַהְו הָּמִאְו <

 ג עא ול קשו :םיִבָּס בָהְז רז ול שפיו ץוחמו תיכמ
 ןעֶלַצ-לַע תב יתשו ויתמעפ עפר לע בה תַעְּבַמ
 ד יִצָע יִּדַּב שעו :תינשה ועלצילע תֹצְּבַמ יִּתְׁשּו תַמָאָה
 ה לע תֹעָּבַּטַּב םיִדַּבַה-תֶא אֵבָיַו 1 בֶהָו םָתֹא ףצינ םיִמש
 וו רֹוָהָמ בָהָז תֶרֹּפַּכ שעיו :ןְרָאה-תֶא תאשל ןְרָאָה תעלצ

 .ז םיִבְרְכ יִנָׁש שעיו ! הָּבְחֶריִחְו הָּמַאְ הָכְרֶא יִצָחְוםִיַתָמִא
 ח דָחֶא בּורְּכ ! תֶרֹּפַּכַה תוצק ינשמ םֶמא הֶׂשָע הָׁשְקִמ בהְ
 = הָׂשָע תֶרּפּכַהְִמ המ הקמ דָחֶא-בּורְכּו המ הָּצָּתִמ
 ט םפְ ישרפ םיִבְרְּכַה מ ב 1 וווצק יִנָשִמ סיכה

 .תעמטו ד

 טיי

 ;טעּברַא עטקיטשעג ,ןעניל ןטײרדעג ןּוא ,שיורלימרעוו

 .ןעלקניװ ייוצ יד רַאּפ

 ->-222"=<*"'" = להקיו , .תומש

 ;ןדייב יז ייב טכַאמעג ןעמ טָאה ױזַא .;גניר ןטשרע .םוצ

 טכַא ןעוועג ןענייו סע ןּוא = -

 ;ןלעװש .ןצכעז-ןלעװש ענרעבליז ערעייז טימ רעטערּב

 .טערב ןייא רעטנוא ןלעווש ייווצ ּוצ ,ןלעװש "ןוצ ּוצ

 - ףניפ | :ץלָאה-םיטש ןופ ןעלער טכַאמעג טָאה עמ ןּוא *י

 ןעלגיר ףניפ ןוא = ,ןפשמ טייז ןייא ןופ רעטערּב יד רַאפ

 ףניפ ןוא ,ןּכשִמ טײז .רעט"יווצ רעד ןּופ רעטערּב יד רַאּפ

 -רעטניה רעד ףיוא ןכשמ ןּופ רעטערּב יד רַאפ ןעלגיר

 .םעד טכַאמעג טָאה עמ ןוא* .ברעמ ּוצ ,טייז רעטש

 רעטערּב יד ןופ ןטימ ןיא ןעלגירוצכרּוד לגיר ןטסלטימ

 -עגרעּביא ןעמ טָאה רעטערב יד ןּוא** .קע ּוצ קע ןּופ

 = ןופ ןענעיר יז וצ טּכַאמעג טָאה עמ ןוא ,דלָאג טימ ןגיוצ
 יעגרעּביא:טָאה עמ ןוא - ;ןעלניר יד רַאפ ןרעיוא ,דלָאג

 | | .דלָאנ טימ ןעלניר יד ןגיוצ

 רעָאלּב ןופ תֶכֹוּרְּפ םעד טכַאמעג טָאה עמ ןּוא **

 ;ןענייל ןטייהדעג ןּוא ,טיורלימרעוו ןוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ

 טימ+ ,טכַאמעג .םיא ןעמ טָאה טעּברַאעגסױא קיצנוק

 ןופ ןלייז ריפ םיא ּוצ טכַאמעג טָאה עמ ןוא 5 .םיבּורּכ

 עֶרעיײז טיִמ; ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא ייז ןוא ,ץלָאה-םיטִש

 ריפ יז וצ ןסָאגעגסױא טָאה עמ ןּוא ;דלָאג ןופ ךעלקעה

 .ןלעווש ענרעּבליז

 יא םעד רַאּפ נַאהרָאפ א | טכַאמעג ז טָאה עמ ןּוא יי

 וא ,לפרופ .ןוא ,לָאװ רעָאלּב .ןּופ ,טלעצענ ןופ נַאג

 עמ ךוא | :ךעלקעה ערעייו טימ ,םיא ּוצ ןלײז ףניפ ןוא <

 \ ,.רעפוק ןעווענ ןעניי ןלעװש ףניפ ערעיו ךוא .דלָאג טימ רעדנעּבפייר ערעייו ןּוא פעק ערעייז ןגיוצענרעביא | טָאה

 ַא ץא גועל | ₪ .בלַאה ַא א ןלייא ייווצ ,ץלָאה-םיטִש ןופ ןורָא םעד טכַאמעג טָאה .לָאלַצּב ןוא ,6+
 םעניײר טימ ךעוצענרעביא םיא טָאה רע ןוא* .ךייה ןייז ּבלַאה ַא ןוא לײא ןא ןּוא ,טיירב ןייז בלַאה ַא ןוא לייא

 -יסיוא טָאה רע ןּוא; \ .םּורַא דנור ץנַארק םענרעדלינ ַא םיא וצ טכַאמעג ןוא ,קינײװנסױא ןופ ןּוא קינייוועניא ןופ .דלָאג

 הוו ףיוא ןענניר ! לווצ ןוא ,טייז ןייא ןייז ףיוא ןעגניר ייווצ ;סיפ ריפ ענייז רַאפ ןעגניר ענרעדליג ריפ םיא וצ ןסָאגעג

 טָאה רע ךוא* | .דלָאג ה טימ | ןויוצעגרעביא ײז ןוא ,ץלָאה-םיטִש ןּופ ןעננַאטש טכַאמעג טָאה רע ןוא * .טייז רעטײװצ

 : .ןורָא םעד ןגָארט ּוצ ,ןורָא ןּופ ןטייז יד ףיוא ןענניִר יד ןיא ןעננַאטש יד ןגױצעגנײרַא

 ַא ןוא ןלײא ײװצ ,דלָאג םענייר ןופ קעד ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא*

 - .טירב ןייז ּבלַאה
 :קעד ןופ ןקע ערייב

 א ךוא "לייא ןַא ןוא ,גנעל ןייו ּבלַאה ַא

 ףיוא ,טכַאמעג "ו רע טָאה טרעמַאהעג :דלָאג ןופ םיבּורּכ ײװצ טכַאמענ טָאה רע ןוא*

 ןופ ;טייז רעדנַא רעד ןופ קע םייּב בּורּכ ןייא ןּוא ,טייו רעד ןופ קע םייּב בּורּכ ןייא*

 ןעלנילפ ערעלו טיירפשעגסיוא ןּבָאה םיבּורּכ יד ןוא* .ןקע עדיב ענייז ףיוא םיבּורכ יד טכַאמעג רע .טָאה אפוג קעד
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 "ֶלֶא שיא םֶהיֵנְפּו תרפכה"לע םֶהיִפְנַכְּב םיככְס הָלָעִמְל | = רעּביא ןעלגילפ ערעײז טימ קידנעמעריש ,ךייה רעד ּוצ
 | פ :םיִבְרְכַה יִנּפ ויה תֶרּמַּכַה-לֶא ויחא |

 יּבָחְר הָּמַאְ ֹוּכְרָא םִיַתָמַא םימש יִצֵע ןָחְלְשִמתֶא שעיו י | | -
 בֶהְז רול שנ רוהט בה ותא ףצוו :'תָמְל יצחו הָּמַאְו א = .םיבורפ יד ןופ רעמינפ יד ןעװעג ןעעיז וצ קעד םּוצ

 | בהר שעיו םיִבָס חפמ תֶרְגְִמ ול שפה :ביִבָס בי ,ץלָאה-םיטִש ןּופ שיט םעד טכַאמעג טָאה רע ןוא יי
 -תֶא | בֶהָו תַעְּבַמ עָבְרַא 5 קו : םיִבָס יִתְרְְקִמְל 1
 מעל וילנר עָבְרֶאְל רֶׁשֲא יאָ עַּבְרַא לע תָֹּכַּטַה די

 וחְלָׁשַה-תֶא תאֹׂשל םילכל םיתפ תֶּבִַּ יָה תרסְמה = ?עורעביא םיא טָאה רע ןוא * .ךײה ןייז ּבלַאה ַא ןוא |
 "תֶא תאָשְל בה םָתא ףציו םימש יִצְע םיִדַּבַה-תֶא שעו = | םענרעדליג ַא םיא וצ טכאמעג ןּוא ,דלָאג םענייר טימ ןגיוצ

 .ויָתֹרעְל-תֶא ְְלְׁשַה-לַע רֶׁשֲא םיִלָּכַה-תֶא שַע :ןֶחְלְשה זט =
 ןהָּב סו רֶׁשֲא תָֹשּקַה-תֶאְ ויְתַֹּתַנְמ תֶאְו ֹויָתֹּפַכ-תֶאְו

 8 | :רוהט בֶהָז ַא טכַאמעג ןּוא ,םּורַא דנור טײרּבטנַאה ַא ןּופ טסייל

 הָרמַהתֶא הָׂשָ הֶׂשְקִמ רָֹהָט םָהְז הָרֹנּמַה-תֶא שעו 5 רע ןּוא * = .םּורָא דנור טסייל ןייז ּוצ ץנַארק םענרעדליג
 הששו יָה הָנֶמִמ היִחְרפ היֶרֹהִפַּכ היעיִבְ הקו כרי חי

 דָחֶאָה ּהָּדִצִמ הזעמ ינק | הָׁשלְׁש ָהיּדְצִמ אי םיִנָכ
 םיִרָּקֶׁשְמ םיעבָנ |הָׁשֹלְׁש :ינשה הָּדצִמ הָרמ ינק השלשו ש = ףיוא סָאװ ןעלקניװ ריפ יד ףיוא ןעגניר יד ןָאטעגפױרַא

 םיִדָּקְׁשִמ .םיִעְבְ הָׁשלְׁשּו חרֶפְו רֶתַפּפ בָאָה הנקב |
 ךמ םיִאְצְה םינפה תששל ןפ חרפו רתפַכ דָחֶא הָנְקִּב

 היֶרִֹפַּכ םיִָּקְׁשִמ םָעְבִנ העְּבְרַא הָרֹלְמִב : הרמה כ ישיט םעד ןגָארט ּוצ ,ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיוא ,ןעגניר
 תתַחַּת .רֹּתפַכְו המ םינפה יש תַחַּת רפכו ?ָהיִחָרְפּו אכ  ןּוא ,ץלֶאה"םיטָש ןּופ ןעגנַאטש יד טכַאמעג טָאה רע ןוא י*

 הרָנמִמ .םינַה ינש-תקת רתפכו הָנָּמִמ םיִנָפַה ינש
 הָנָּמִמ םתנקו םֶהיֵרְּתִפַּכ : הֶּנֶּמִמ םיִאְציה םינָפַה תשטל בכ | |

 ָהיָתֹרנ-תֶא שציו :רוהָמ בָהָו תַחַא השקמ הל ויה גכ ,ןעלסיש ענייז ,שיט ןפיוא סָאװ םילּכ יד טכַאמעג טָאה רע

 רֹוהָמ בה רֶּכַּכ : :רוהמ בָהְ  ָהיֶתֹחְַמּ היחקלמו העְבָש דכ סָאװ ןענַאק יד ןּוא ,סרעכעּב ענייז ןּוא ,ןלָאש ענייז ןּוא

 5 | ;ָהיֶלּכילַּכ תא התא הֶשָע /
 = הָמַאָו ֹוּכְרֶא הָמַא םיטש יצע תֶרֶטְּקַה חַּבְוִמ-תֶא שעיו הכ

 :ןרעדנַא ןגעק רענייא רעמינפ ערעייז טימ ,קעד םעד

 לייא ןַא ןוא ,טיירב ןייז לייא ןַא ןוא ,גנעל ןייז ןלייא ײװצ

 ַא םיא ּוצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא * .םּורַא דנּור ץנַארק

 ןוא ,ןעגניר ענרעדליג ריפ םיא רַאפ ןסָאנעגסיוא טָאה

 יד ןעוועג ןעניו טסײל םעד ןבעל < .סיפ ריפ ענייז

 ןּוא **  .שיט םעד ןגָארט ּוצ ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעביא ייז

 .דלָאג םענייר ןּופ ,ןסָאגעג טרעװ יז טימ

 ותא צו :ויתנרכ ּויָה ּונָּמִמ ֹותָמִל םִיַתָּמַאְ ַעּובָר וּבִחִר ןכ ;דלָאנ םעניר ןופ הרונמ יד טכַאמעג טָאה רע ןואיי

 שציו ויקרא םיִהָס ויָתֹרוִקתֶאְ וגנ-תֶא רוהְמ בֶהָו | ,לעטשענסופ ריא ,הרֹונמ יד טכַאמעג רע טָאה טרעמַאהעג

 ןרער סקעו ןּוא < .אפּוג ריא ןּופ ןעוועג ןענייז-ןעמּולּב עריא ןוא פענק עריא-ךעלרעכעב עריא ;םַאטש ריא ןּוא

 הרינמ רעד ןּופ ןרער יירד ןוא ,טייו ןייא ריא ןופ הרונמ רעד ןופ ןרער יירד ,ןטייז עריא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז |

 יירד ןוא ,רער ןייא ףיוא םּולּב ַא טימ פאנק ַא ןופ ךעלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ יירד * ;טײז רעטײװצ ריא ןּופ -

 -סױרַא ןענייז סָאװ ןרער סקעז יד רַאפ יװַא ;רער רעדנַא ןפיוא םּולּב ַא טימ ּפָאנק ַא ןּופ ךעלרעכעּב עקיטײװקלדנַאמ

 ןוא ּפענק עריא-ךעלרעכעב .עקיטייווקלדנַאמ ריפ ןיילַא הרֹונמ רעד ףיוא ןוא *  .הרֹונמ רעד ןּופ ןעגנַאגעג

 רעטנוא ּפָאנק ַא ןּוא ,ריא ןּופ ןרער יװצ רעטנוא ּפָאנק ַא ןוא ,ריא ןופ ןרער לווצ רעטנוא פָאנק ַא ןוא :ןעמולב עריא

 ןענייז ןרער עריא ןוא פענק עריא *  ,ריא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ןרער סקעז יד רַאפ ,ריא ןּופ ןרער ייווצ

 ,ךעלרער ןביז עריא טכַאמעג טָאה רע ןוא* .דלָאג םענייר ןּופ גנורעמַאהסיוא ןייא ןצנַאג ןיא ,אפוג ריא ןופ ןעוועג

 .טכַאמעג יז רע טָאה דלָאג םענייר רענטנעצ ַא ןופ * .דלָאג םענייר ןופ ,ךעלדנעפשַא עריא ןּוא ;ךעלגנעווצ עריא ןּוא

 / | | יי .םילּכ עריא עלַא טימ

 ןייז לא ןַא ןוא .גנעל ןייז לײא ןַא ,ץלָאה-םיטִש ןופ ,ךיור"וו רַאפ חבומ םעד טכַאמעו טָאה רע ןוא" =

 טָאה רע ןוא* .רענרעה ענייו ןעוועג ןענ"ו אפו םיא ןופ ;ךייה ןייז ןלייא ײװצ ןּוא ,קידכעקעריפ ,טיירב

 טכַאמעג טָאה רע ןּוא ;רענרעה ענייז ןּוא ,םּורַא דנור טנעוו ענייו ןוא ,קעדרעביוא ןייז ,דלָאג םענייר טימ ןגיוצעגרעּביא םיא



 / ,חל-7 ,ןל

 מ תַחַּתִמ וול" הֶשע בחו תעמ 'ַּתְשּו : ביִבָס בַהְז דל
 = תאשל םיבל םיתבל וידצ ינש לע ויעל יִּתְׁש לע ל
 זכ םָתֹא ףציו םיִּמִׁש יִצֵע םיִדַּכַה-תֶא שעה :םֶהְּב ֹוָתֹא

 == == - טכ מטה תֶרֶטֶק-תֶאְ שדק הָדׁשִמַה ןִמָׁש"תֶא שעוו : םֶהָז |

 - = 0 0 חקר הֹׂשֲַמ רוהט
 | חל | |

 בל וֵצְרֶא תומא ׁשֵמָה םימש יצע הלה חַבְומ-תֶא שעה |
 ב שָעו :ותְמְל תומא ׁשלָׁשְו עּבָר בחר תֹומַא-ׁשִמַהְו
 ותא ףציו יתר ויה וטממ ויתופ עַּבְרַא לע ויָתֹנְרַק
 ג םיִעהְתֶאְ תופהדהא במה ילְכ-לָּביתֶא ׂשַעַּה ;תֶׁש
 הֶׂשָע ולָכלָּכ תֶּתְחַּמַה"תֶאְ תְֶלְִַה-תֶא תכְרְוִּמַה-תֶאְו
 ד תַחָּת תֶׁשֶחְנ תֶׁשָר הָׂשֲעַמ רֶּבְכִמ םבזמל שעיו :תשָחְנ
 ה עָבְרַאְּב תֶעְּכַט עַּבְרַא קצוו :ויִצָח-דַע הָטמְלִמ ָבְכרַּכ
 ו םיִדַּבַה"תֶא ׂשַעַיַו : ;םיּדַּבַל םיִּתָּב תֶׁשחנַ רֵּבְכִמְל תֹוצְּקַה
 ז תַעָבַטְּב םיִדַּבַה תֶא אבה : תֶׁשְחִנ םָתֹא ףציו םימש ישע
 הֶׂשָע תֶחָל בּובְג םֶהָּב ותא זיאֵׂשָל חּבְזמַה תֶעְלַצ לַע
 ח תֶשחְנ ונַפ תֶאְו תֶׁשְֹג רובה תא שעו ם זותא
 סט :דָצֹומ לֶהֶא חַתָּפ ּואְבִצ רֶׁשֲא תֹאְבְּצַה תאְרַמְּב
 6 שש רֵצָחֶה יעלכ הָנְמיֵּת בג | תאָפל רֶצְחֶה-תֶא שעמ
 . ' םיִרָשָע םהינְרַא םיִרְׂשֶע םֶהיֵדּוְמַע :הָּמַאָּב הָאֵמ רֶאעִמ
 אי האמ ןופָצ תאפל) :ףסכ םֶהיקְׁשֲַו םיִדומַעָה יו תֶׁשֶחְנ
 יו תֶשָחְנ םיִרְׂשֶע םֶהיֵנְדַאְו םיֹרְׂשֶע םהידימע הָּמִאָב
 גי ןביִשִמֲח םיִָלְק םי-תַאְפִלְו 3 ;ףֶכָּכ םֶהיֵקְׁשִחְו םיִדּוּמַעֶה
 םיִדְּמַעָה ו הָדָׂשֶע םֶהיֵנְדַאְו הֶרָׂשֶע םֶהיֵמַ הָּמַאָּב
 + ;הָמַא םיִׁשִמֲח הָחָרְִמ הָמְרָה תַאְפַלְו :ףטָכ טהיקּושחו
 יי השלש םֶהיֵרומַע כה לֶא הַא הֶרָׂשְיִׁשְמַה טיל
 = רעשל הומו המ .תינשק תלו :השלש םֶריִנְרַאְו
 | הָׂשֹלֶׁש םֶהיְִּמַע הָּמִא הָרָׂשֶע שטס של ירֵצְחֶה

 .ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיוא ,ּפיז רענרעפוק רעד ןּופ

 .רעּפּוק טימ ןגיוצעגרעּביא
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 ײװצ ןוא"  ,םורַא דנור ץנַארק םענרעדליג ַא םיא ּוצ
 ךייז רעטנוא םיא ּוצ טכַאמעג רע טָאה ןענניר ענרעדליג

 ,ןטייז יידוצ ענייז ףיוא-ןעקנַאלפ ייווצ ענייז ףיוא ץנַארק .
 .יײז ףיוא ןגָארט ּוצ םיא ,ןעגנַאטש יד רַאפ ןרעיוא רַאפ

 ןוא ,ץלָאהםיטַ ןופ ןעגנַאטש יד טכַאמעג טָאה רע ןוא*

 | | ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעביא יז
 ןופ ליא עקילײה סָאד טכַאמעג טָאה רע ןּוא**

 דעג עקידעקעמש ןופ ךיוריװ םענייר םעד ןּוא ,גנּוּבלַאז |

 .טכַאמ רעשימדםימשב רעד יו יוזָא ,ןצריוו

 -דנַארּב רַאפ חּבומ םעד טכַאמעג טָאה רע ןואי ה
 ,ונעל ןייז ןלייא ףניפ ,ץלָאה-םיטִש ןופ ,רעפּפָא

 ןלייא יירד ןוא ,קידכעקעריפ ,טיירב ןייז ןלייא ףניפ ןוא

 ףיוא רענרעה ענייז טכַאמעג טָאה רע ןוא* .ךייה ןייז

 "רעה ענייז ןעוועג ןענייז אפוג םיא ןופ ;ןעלקניוו ריפ ענייז

 | ןואי| ,רעּפוק טימ ןגיוצענרעּביא םיא טָאה רע ןוא ;רענ

 יד ןוא ,ּפעט יד ,חבומ ןופ םילפ עלַא טכַאמעג טָאה רע

 - -רעייפ יד ןוא ,ןעלּפָאנ יד ,סנקעבגנערפש יד ןּוא ,ןעלפוש

 .רעפוק ןופ טכַאמעג רע טָאה םילפ ענייז עלַא :ןענַאפ

 ןופ פיז ענרעּפיק ַא ַא חּבומ םּוצ טכַאמעג טָאה רע ןּוא +

 ,טפלעה ןייו ויב ןטנוא ןּופ ,סמיועג ןייז רעטנוא טעּברַאצענ

 = ןקע ריפ יד רַאּפ ןעגניר ריפ ןסָאגעגסױא טָאה רע ןּוא *

 לז ןּוא | ,ץלָאה"םיטָש ןּופ ןעגנַאטש לך טכַאמענ טָאה רע וא

 - םיא ,חּבומ ןופ ןטייז יד ףיוא ןעגניר יד ןיא ןעגנַאטש יד ןגיוצעגנילרַא טָאה רע ןּוא

 .טכַאמעג םיא רע טָאה ,רעטערב ןופ ,קינײװעניא ליוה ;ייז ףיוא ןגָארט
 רעבייוו יד .ופ ןעלעמע יד ןופ ,רעפוק ןופ לעטשעג ןייז ןּוא ,רעפוק ןופ סַאפטנַאה םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא =

 | | .דעומ -להֹוא ןּופ גנָאנייַא םייב ןעלמַאוניײַא ךיז ןגעלפ סָאװ

 ,ןענייל ןטַײרדעג ןּופ ףיוה ןופ ןעגנַאהמּורַא ,םורָד ּוצ טייודמורֶד רעד רַאפ :ףיוה םעד טכַאמעג טָאה רע ןּוא י
 = ןוא ,ןלייז יד ןופ ךעלקעה יד ;רעפוק ןופ ,קיצנַאװצ ןלעווש ערעייז ןוא ,קיצנַאװצ וצרעד ןלייז יד * ;ןלייא טרעדנוה |

 ןוא ,קיצנַאװצ ּוצרעד ןלייז יד ;ןלייא טרעדנוה ,טייוךופצ רעד רַאּפ ןּוא יי .רעּבליז ןּופ ,רעדנעּבפייר ערעייו
 ןּוא : ..רעּבליז ןופ ,רעדנעּבפייר ערעייו ןוא ,ןלייו יד ןּופ ךעלקעה יד ;רעּפוק ןופ ,קיצנַאװצ ןלעװש ערעײז
 ןּופ ךעלקעה יד ;ןעצ ןלעווש ערעייו ןוא ,ןעצ וצרעד ןלייו יד ;ןלייא קיצפופ ןּופ ןעגנַאהמּורַא ,טייזברעמ רעד רַאּפ
 ןעגנַאהמּורַא יי 4 .ןלייא קיִצפּופ ,גנַאגפיואנוז ּוצ טייו-חרזמ רעד רַאפ ןּוא * .רעּבליז ןופ ,רעדנעּבפייר ערעייז ןּוא ,ןלײז יד =

 רעטײװצ רעד ףיוא יװַא ןוא * :.ילרד ןלעווש ערעייז ןוא ,לרד וצרעד ןלייז יד ;ןלייא ןצפּופ ,ורעיוט ןופנ טייו ןייא רַאּפ
 ,ילרד ּוצרעד ןלייו יד ;ןלייא ןצפופ ןעגנַאהמּורַא ףיוה ןּופ רעיוט ןופ טייו רעדנַא רעד ףיוא יא טייז רעד ףיוא יא ;טײז
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 ףיוה ןופ ןעננַאהמּורַא עלַא * .ײרד ןלעווש ערעייז ןּוא

 וצ ןלעוש יד ןוא * = .ןענייל ןטײרדענ ןּופ ,םּורַא דנּור

 ערעייו ןוא ,ןלייז יד ןּופ ךעלקעה יד :רעפוק ןופ ,ןלייו יד

 ןופ גוצרעביא רעד ןּוא ;רעבליו ןופ ,רעדנעּבפייר

 "ענמּורַא ןעוועג ןענייו ייז ןוא ;רעּבליז ןופ ,פעק ערעייז

 רעד ןוא*  .ףיוה ןופ ןלייז עלַא ,רעּבליז טימ טפייר

 ,טעּברַא עטקיטשעג ןעוועג זיא ףיוה ןּופ גנַאהרַאפרעיוט

 יג ןוא ,טיורלימרעוו ןוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ

 -ךייה יד ןּוא ,גנעל יד ןלייא קיצנַאװצ ןּוא :ןענייל ןטיירד

 ןּופ ןעגנַאהמּורַא יד טימ ךיילג ,ןלייא ףניפ--טיירּב רַאפ

 31-16 ,חל |

 :רֶוְעֶמ שע םיִבָס רעה יִעָלקילְּכ :העלש םֶהיֵנְַאְו
 = ףַסִּכ םֶהיִקְׁשֲהַו םידומעה יונ תָשחְנ םידמעל םִִנָדֲאָהְו +

 יִדְּמַע לָּפ ףֵסֶּכ םיִקָׁשְחְמ םֵהְ ףֵסָּכ םֶהיֵׁשאֶר יופצו

 ןמגראו תֶלֶכְּת םקר הֵׂשֲעַמ רֵצָחֶה רעש ּךסֶמּו : רֵצָהָה פט
 בַחֹרְב הָמֹוקְוךֶרֹא הֶּמַא םיִדְׂשְֶו רָׁשִמ ׁשֵׁשְויִנָׁש תעלותו

 הָעָּבְרַא םֶהיֵדְּמעֶו -! רֶצְחַה יעלק תַּמִעַל תומא ׁשֵמָח ש
 םֶהיִׁשאָר יִּפִצְו ףֶקְּכ םֶהְָו תֶׁשֶחְנ הָעְּבְרַא םֶהיֵנְַאְ

 ;תֶׁשחִנביִבָס רצח ַּכְׁשּמל תֹדתַה-לֶכְ :ףֶסָּכ םֶהיֵקְׁשֲַו <
 םס ס םס

 ,ריפ ןלעװש ערעייז ןוא ,ריפ ּוצרעד ןלייז יד ןּוא** .ףיוה

 ;רעּבליז ןּופ ,רעדנעבפייר ערעייז ןוא ,ּפעק ערעײז ןופ גוצרעּביא רעד ,רעּבליז ןופ ,ךעלקעה ערעייו ;רעּפּוק ןּופ

 יי .רעּפוק ןּופ ,םורַא דנּור ףיוה ןּופ ןּוא ןּכשִמ ןופ ךעלקעלפ עלַא ןּוא יי

 םעד ,ןכשמ ןּופ ןעגנולייצרעביא יד ןענייז סָאד = =

 טיול ןרָאװעג טלייצעגרעביא ןענייז סָאװ ,ץעועג ןּופ ןּכשִמ

 םיִיַול יד ןופ טעּברַא רעד ךרוד ןהשמ ןופ ליומ םעד |

 םעד ןרהַא ןּופ ןוז םעד רֶמָתיא ןופ טנַאה רעד רעטנוא
 ,ןרּוח ןופ ןוז םעד ירּוא ןּופ ןוז רעד לָאלַצּב ןּוא *-.ןהפ

 יַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא טכַאמעג טָאה ,הדּוהי טבש ןּופ

 רעד בָאילהָא ןעװעג זיא םיא טימ ןוא*  .ןהשמ ןליופ

 יצניק ָא ןוא ,רעטסניימ ַא ,ןָד טבש ןופ ,ןכֶמֶסיחַא ןופ ןוו

 .:לפרופ ןיא ןוא ,לָאװ רעָאלּב ןיא רעקיטש ַא ןוא ,רעל
 דלָאג עצנַאג סָאד *--ןענייל ןיא ןּוא ,טיורלימרעוו ןיא ןּוא

 רעד "ב טעּברַא רעד ףיוא ןרָאװעג ןָאטרַאפ זיא סָאװ

 רעד ןּופ דלָאג סָאד ,םוטקילײה ןופ טעּברַא רעצנַאג

 ןוא ,רענטנעצ קיצנַאװצ ןּוא ןיינ ןעװעג זיא ,גנוּבייהפיוא

 :לקָש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןביז

 ויא הדע רעד ןּופ גנולייצ רעד ןופ רעּבליז סָאד ןּוא *

 טרעדנוה ןביז ןוא טנויוט ןּוא ,רענטנעצ טרעדנוה ןעוועג

 א * .לקָש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיצעביז ןּוא ףניפ ןוא

 ,לקֶש ןקילײה ןפיוא ,לקָש רעּבלַאה ַא ,ּפָאק ַא ףיוא עקב

 ,גנולייצ רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ויא סָאװ ןכעלטיא רַאפ

 הָלֶא אכ

 לקשְּב לקשה תיִצֲחְמ תֶלֹנלְנִל עקַּב :שֶרֶקַה לֵקָׁשב כ |

 יפילע דפ רֶׁשֲא תדעה ןכשמ ןֶׁשִּמַה .ידוקפ
 לֵאְלַצְבּו :ןהפה ןְרַהָאְדב רֶמְתיִא ַיְּב םיולַה תדבע הָשמ כ

 - הַָצרֶׁשֲא-לָּכ תֶא הָׂשָע הָדּוהְי הטמל רּוחְדְכ יִרּואְִּב
 ןהיהטמל ָסיִחֶאְדַּב בָאילָהֶא ֹוּתִאְו :השמדתא הוהְי כ

 = שה .תעלותבו ןְמְְראָבּו תֶלְכְּתַּפ םַקֹרְו בשחו ׁשֶרָח
 תֶבאָלְמ לָכְּב הָכאָלְמִל יּושְעָה בֶהַָהיִלְּכ ם .גׁשֵׁשַבּו דכ

 עַבׁשּו רֶּכִּכ םיִרְׂשִעְו עשת הָּפינְּתַה בֵהָז | יקי ׁשֶדֶּקַה
 בתה וז הָדעַה יִוקְפ ףסקו :שדקה לקָשְּב לקש םישלשו תֹוָאֵמ כ

 לקש םיעְבִׁשו הָׁשִמֲחַו תואמ עבשּו ףֶלֶאְו רֶכּכ תֶאְמ
= 

 הָלְעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשֶעןֵּכִמ םידקפה"לע רבעה לכל שדה
 ;םיִׁשִמֲחַו תוִאמ שמחו םיִפְלַא תָשְלְשּו ףֶלֶא תואמרששל =

 ןגדא תאו שדקה ינדא תא תֶקָצְל ףסכה רֵּכִּכ תֵאְמ יהָו וכ
 "תֶאְו ! ֶדָאָל רכפ רֵּכַּכַה תֶאְמְל םְִרֲא תֶאְמ תֶכְרֶּפַה חנ

 םידומעל ו הֶשָע םיִעְבִׁשְו הֶׁשִמֲחַו תואמה עבׁשּו ֵלָאָה
 םיִעְבִׁש הָפּנְּתַה תֶׁשְחְּו :םֶתא קֵׁשַחְו םֶהיֵׁשאָר הָּפִצְו טנ
 נְַא-תֶא הָּב ׂשעַַו :לקש תואמדעּבְראְו ִָפְלַאְו ככ ל

 7% תֶׁשְחִַה רֵּבְכִמ"תאְו תחנה הַּבְוִמ תֵאְו דעומ לָהֶא חַתָּפ

 + *₪ ביבק רֵצָחֶה יֵנְדַא-תֶאְו :ֵּמּוִמַה יֵלְּכ-לָּכ תֶאְו וָל"רָׁשֶא אל

 .קיצפופ ןּוא טרעדנוה ףניפ ןּוא טנויוט יירד ןוא טניוט טרעדנוה סקעז רַאפ ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ

 ;תָכֹורָּפ ןופ ןלעווש יד ןּוא ,םּוטקילײה ןּופ ןלעווש יד ןסינוצסיוא ףיוא ןעװעג ןענייז רעּבליז רענטנעצ טרעדנּוה יד ןּוא *

 טרעדנּוה ןביז ןּוא טנזיוט יד ןּופ ןּוא 5 .לעווש ַא ףיוא רענטנעצ ַא .,רענטנעצ טרעדנוה ןופ ןלעווש טרעדנוה

 לו ןוא ,ּפעק ערעײז ןגיוצעגרעביא ןוא ,ןל"ו יד ּוצ ךעלקעה טכַאמעג ןעמ טָאה קיצעּב ןוא ףניפ ןוא

 וא טױט ײװצ ןּוא ,רענטנעצ קיצעביז ןעוועג זיא גנובייהפיוא רעד .ןופ רעפוק סָאד ןוא* .טפײרעגמורַא

 ןוא ,דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנײֵא םעד ןּופ ןלעװש יד טכַאמעג ןופרעד טָאה עמ ןֹוא* + .לקָש טרעדנוה ריפ

 ,םּורַא דנור ףיוה ןּופ ןלעווש יד ןוא * ,חּבומ ןּופ םילּכ עלַא ןּוא ,םיא ּוצ סָאװ ּפיז ענרעּפוק יד ןּוא ,חּבומ םענרעפּוק םעד



 16-1 ,טל

 | "לתא מַה תֶרֶתַיילָּ תֵאְו ךֵצָחַה רעש ַנְרַא-תאְו
 יי טל | ,  ֹובִכָס רֶצִָה תֶרֶתִי

 א דרׂש"יִדְנִב שע יִנשה תעלותו ןמנראהו תלכתהדמו
 רע ןרהאל רשא שדה יִדְנְּב-תֶאוׂשֲעַיוׁשֶרּקַּב תֶרֶׁשְל
 ּפ 00 1 :העמדתַא הָוהְי הָוִצ
 5 ששו יש תַעְלותְ ןמנראו תֶלֵכְּת בָהְ דַפָאַה-תֶא שעיו
 ג תושעל ליִתְפ ץצקו קה יִחַּפתֶא עקרו :ֶׁשְמ
 יִנְׁשַה תעלות ְךוָתָבּו ןְמְנְרַאָה ְךָֹתְבּו תֶלֵכְּמִה וסב
 ד ינש"לע תרְבְח ולדושע תָפַתְּכ :בשח השצמ שעה ְךוהְבּו
 :רָבַח וָתווצק
 ךֶוָׁשמ שש יֵנְׁש תעלותו ןמּגְאְו תֶלְכְּת .בֶהְ ֹוהֵׂשֲעַמְּכ
 ו םתשח ינבַא-תֶא ושעו ס :הָׁשמ"תֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 = תומש"לע םֶתֹוח יִחּוּתִּפ תֹחָּתְפִמ בָהְז תַצְּבְקִמ תֶּבַסְמ
 ר! ינבָא דֵֿאָה תָפְתַּכ לע םֶמא םׂשָו ;לֵאָרׂשִ ְֵּב
 8  :הָׁשמ"תֶא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְׂשִי ינבל
 ה תֶלֵבְּת בֶתָז פא הֶׂשֲעַמְּכ בשח השעמ ׁשֲהַה-תֶא שעוו
 י וש לּופכ הָיָה עָּבָר :רֶזשמ ששו ינש תעלותו ןמוראו
 ' ופחואלמו + ; לּפָכ וָּבַחְר  תֶרֶח וָּכְרֶא תרז ןְׁשְחַה-תֶא
 = {ידֶחָאָה רוטה תֶקְרְבּו הֶדָשִּפ םֶדָא רוט ןֵבָא "רוט הָעָּבַרַא
 * םָׁשָל יִׁשיִלׁשַה רוטהו פלה ריפס ְךֶפנ יְִׁשַה רוטהו
 י הידָפׂשִיו םֵהְׂש שישרפ יִעיִבְרָה בוּמַהְו :הָמָלְחַאְו ובש
 יי תמשילע םיִנָבֲאָהְו : :םֶתאָלְמְּ בַהָז תְֶּבְׁשִמ תֶכַסּומ
 .םָחֹח יחותּפ םֶתמש-לע הָרְׂשֶע םִּתְש הנה לֵאָרְׂשייְּב
 וט ןשקה"לפ ושעו :טָבש רָׂשֶע םינָשל ומש"לע שיא
 6 מש ּושעיו :רוהט בָהָו תבע השעמ תֶלְבִּג תֹרֶׁשְרַׁש
 תפסה יִתְשתַא ותו בָהָז | תעְבִט ית בו תַצׁשִמ

 צר 7 -

 יק ותוצק '+

 .לארש ןופ רעדניק יד ןּומ ןעמענ יד טיול ,לגיז ַא ןופ ןעגנוצירקסיוא יוו טצירקעג

 ה אוה ּונֵּמִמ ויל רֶׁשֲא ותּדִפֲא בֶׁשֲחְו

 ..ןהשמ ןלױפַאּב
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 עלַאז ןוא - ;ףווה ןּופ .רעיוט םעד .ןּופ ןלעווש יד ןוא
 .דנור ףיוה ןופ רעלקעלפ ע עלַא ןא ,ןכשמ ןופ ךעלקעלפ

 | .;םּורַא

 ןוא ,לפרופ םעד ןוא ,לָאװ רעָאלּב רעד ןּופ ןּוא 'יל :

 עג יד טכַאמענ ןעמ .טָאה ,טיורלימרעוו םעד = |
 ןּוא | ,םוטקילייה ןיא ןעגיד ּוצ ףיוא רעדיילק עטקירטש

 ₪02 ןענרהא רַאפ סָאװ רעדיילק עקילײה יד טכַאמעג

 7 | ..ןהשמ ןלױּפַאּב טָאה טָאג יװ

 / דל ךופ דֹוּפא םעד .טכַאמעג טָאה עמ ןואי
 | דג ןוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,לפרופ ווא ,לָאװ רעָאלּב

 ןופ ןכעלב ןגָאלשעגסא טָאה עמ ןוא + .ןענייל ןטיירד

 = ןטעּברַאוצנײרַא ףיוא ,םידעפ ףיוא טקַאהעצ ןּוא ,דלָאנ

 .םעד ןיא ןּוא ,לּפרּוּפ םעד ןיא ןוא ,לָאװ רעָאלּב רעד ןיא

 :טעּברַא רעקיצנוק טימ ,ןענייל םעד ןיא ןּוא ,טיורלימרעוו

 ;עטפעהַאּב ,טכַאמעג םיא ּוצ ןעמ טָאה רעדנעּבלסקַא +
 = ןייז ןוא* . .טפעהַאּב ןעוועג רע זיא ןקע עדייב ענייז יב

 ,אפונ םיא ןּופ ןעוועג זיא ,םיא ףיוא סָאװ דנַאּבלטרַאג

 ,לפרופ ןֹוא ,לָאװ העָאלּב ,דלָאג ןופ ,טעּברַא ןייז לוו יױװַא

 טָאה טָאג יװ לוזַא ,ןעצייל ןטיירדעג ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא

 -לקיֹנָא יד :טכַאמעג טָאה עמ ןּוא

 -סיוא ,דלָאג ןופ ןענעוסַאפניײַא ןיא טמַארעגניײַ רעציטש

 | ןָאטעגפױרַא ₪ טָאה עמ ןואז |

 ןליופָאב טָאה טָאג ₪ ױזַא ,לארשי ןופ רעדעק יד רַאּפ גנוָאמרעד ןופ רענייטש-דופַא ןּופ רעדנעּבלסקַא יד ףיוא

 | | .ןהשמ

 ןוא , לע רעָאלּב דלא ןופ דוא ןופ טעּברָא יד יו יא ,טעּברַאעגסױא | קיצנוק ןְשֹוח םעד טכַאמענ טָאה עמ ןוא*

 א ,ןָשוח םעד טכַאמעג ןעמ טָאה טלּפָאטעג :ןעוועג רע ויא קידכעקעריפ י .ןענייל ן טיירדעג ןּוא , טיורלימרעוו ןּוא , לפרופ

 ןּופ לייצ ַא :רענײטש ןלייצ ריפ םיא ןיא טצעזעגנײרַא טָאה עמ ןוא * .טלּפָאטעג ,טיירב ןייז ןַאּפש ַא ןוא ,גנעל ןייז ןַאּפש |

 עטירד. יד ןוא + .;טנעמיד ןּוא ,ןײטשריּפַאס ,לקנּופרַאג ;לײצ עטײװצ יד ןּוא יי ;לייצ ןייא ,קַארָאמש ןּוא ,זַאּפָאט ,ןיּבּור |

 ניַא ןיא .טמָארעגניא ;זיפשַאי ןוא ; ,לקינָא ,ןײטשדלָאג :לייצ עטריפ יד ןוא ** . ;טסיטעמַא ןוא ,טַאנַא ,םוצכַאי :לייצ
 רעדניק יד ןופ ןעמענ יד טיול ןעוועג ןעניז רעניטש יד ןואי* .ןעגנוצעזנייַא ערעייז ןיא דלָאג .ןופ ןעגנוסַאפ
 יד ןגעקַא ,ןעמָאנ ןייז טיול .רעמעלטיא ,לגיז .ַא ןופ ןעגנוצירקסיוא יװ ,ןעמענ ערעייו טיול ,ףלעװצ ,לארשי ןּופ

 א 8 ,ךלָאנ םענייר ןּופ ,טעּברַאטכעלפ ,ןטייק עטיירדעג ןָשּוח םּוצ טכַאמעג טָאה עמ וא  .םיטבש ףלעווצ
 | ָא טָאהה | עדלינ | ָאג ןּופ ןעגנּוס | , ענניר ײװצ יד : טעגפיורָא ט זה עמ ןּוא ,ןעגניר ענרעדלינ ײװצ ןוא ,דלָאג ןּופ ןעגנוסַאפנייא ייווצ טכַאמעג טָאה עמ
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 "לע בחזה תתבעה תש ונתיו :ןשחה תוצק י ינט-לע " ןָאטעגנײרַא טָאה עמ ןוא *  .ןָשוח ןופ ןקע ײװצ יד ףיוא

 ֵּתְׁש תוצק יִּתְׁש תֵאְו :ןשחה תוצק"לע תעְבטה יִּתְׁש = | ףיוא ןענניר ײװצ יד ןיא ןטכעלפ ענרעדליג ײװצ יד

 תפְּכי םִנְתִיַו תֶצְּבְשמה יתשלע ונְתָנ תתבַעָה |

 -לע ומיש בָהָז תעּבַמ יתש ושעוו :וינפ לומחלא רפאה ₪ 190975 ""+ יד ןופ ןקע ײװצ יד ןוא י* .ןָשֹוח ןופ ןקע
 :הָתְִּב פאה רֶבַעְלֶא רשא ותּפְש"לע ןשחה תק נט יז ןוא ,ןעגנוסַאפנייַא ײװצ יד ףיוא ןָאטעגפױרַא ןעמ טָאה

 דַפַאָה תֹפְתִכ יתש"לע םוּיַו בהְז תֶעְבַמ יתש ושעו 2 = ןייז ףיוא ,דפָא ןופ רעדנעּבלסקַא יד ףיוא ןָאטעגפױרַא

 :רָפֵאָה בשקל לעפמ וּתְרַּכַחִמ תמָטְל ינָפ לּוממ הטמלמ ענרעדלינ ײװצ טכַאמעג טָאה עמ ןואי* .טײזרעדַאפ
 ליִתְפִּכ דפאה תֹעְּבַט-לָא ויָתֹעְּבַטִמ ןֶׁשחַה-תֶא ּוסְּכְרִּיַו אכ

 דפַאָה למ ןשחה חוידאְלְו רפאה בֶׁשֲח-לַע תיהל תֶלּבְּת
 ַפ :השמחתא הָוהְי הוצ רשאכ .וצ קינײװעניא ,דופָא ןופ טייז רעד ּוצ סָאװ םיוז ןייז

 ייִפּו ! תֶלֵכְּת ליִלְּכ גרא הֵׂשֲעַמ דפאה ליִעְמדתֶא ז שעון" "* יז ןּוא ,ןעגניר ענרעדליג ײװצ טכָאמענ טָאה עמ ןּוא **

 :ַעֶרְקִי אל םיִבָס ויָפְל הָפְׂש אָרְחַת יִפָּפ ֹוכֹותְּב ליִּמַה
 ;רַעָלֹותְו מרא תֶלָכִּת ינומר .ליִצּמַה .ילושדלע ֹוׂשֲעַּו דכ

 םיִנֹמָעַּפַה-תֶא ּונְּיַו רוָהְמ בֶהָז ינמעפ ושעי : רֶושמ יִנָׁש הכ | | | | |

 :םינמרה ְךֹוָתְּב ביִבָס .ליִעְּמַה ילּוש-לע םינפרה ְךתְּב טרינשעגוצ טָאה עמ ןוא * .דֹופָא ןּופ דנַאּבמּורַא םעד

 ;ררשל ביִבָס ליעמה ילוש-לַע ןפרו ןֵמֲעַּפ ןמרו ןמעפ 5 טימ ,דֹופָא ןופ ןענניר יד ּוצ ןעגניר ענייז ךרוד ןָשּוח םעד
 זרֶנְתְּכַה-תֶא ושַעמ  ם :הָׁשמ"תֶא הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ כ

 שש תֶפָנְצִּמַה תֶאְו :יְבלּו ןרהאל גרא הֵׂשֲעַמ שש חכ
 :רֶזֶׁשֶמ שש דב יקְנְכְמהתֶאְו שש תֶעְּבנִּמַה יִראָּפדתֶאְו

 יִנָש תעלותו ןָמָּנְרַאְ תֶלֶבְתּו רֶוָׁשִמ שש טֵנְבַאָה-תֶאְו טכ .ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ;דֹוַּא ןּופ ןקּור

 דתֶא ושעמ ס :הָׁשמ-תֶא ְךֶודְי הוצ רֶׁשֲאּכ םקר הָׂשֲעַמ ל ,דֹופָא ןופ לטנַאמ םעד טכַאמעג טָאה עמ ןּוא =

 יחותפ בַּתְכִמ וילע ּוְבְּתְכו רוהט בָהָז שָרְקהְדְֶנ ץיצ
 -לַע תתְל תֶלֵמְּתליִתְפ ויָלָע ּונְת ;הָוהיִל ׁשֶרֶק םֶתֹוח אל

 לֶכֵּתַו ס !הָׁשמ-תֶא והיו רֲֶׁאּכהָלְַמְלִמ תֶפנִּמַ בל יד יװ יא ,ןטימ ןייז ןיא ןעװעג זיא לטנַאמ םעד ןּופ

 ילכָכ לֵאְרְׂשִי ינּב ושעיו דעומ לָהֶא ןּכְׁשִמ תלֹבֲעילּכ גנונעפע ןייז ייּב םיוז ַא טימ ,דמעהרעצנַאּפ ַא ןּופ גנונעפע

 8 שעןֵּכ הֶשֹמ-תֶא הוה הוצ רֶׁשֲא טָאה עמ ןּוא**  .ןסיירעצ טינ ךיז לָאז רע ,םּורַא דנור |
 לָּכ-לָּכ-תִאְ לֶהאָה-תֶא השמחלא | ןָכְשִמַמְתֶא איב בר = שמ לטנאמ םעד 5 לד תלוש

 תרוע הסְכמתֶאְ ;ויָנָדֲאַו ויְרְמַעְו ןריִרְּב וישרק ויָסָרָק דל ןופ ןעמיורגלימ טנַאמ םעד ןופ ןגערב ד ףיוא טכַאמענ

 יוק ויחימ גל .טנרעווצעג ,טיורלימרעוו ןּוא ,לּפרּוּפ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב

 ייב ,ןָׁשֹוח ןופ ןקע ײװצ יד ףיוא טצעועגפיורַא ןּוא ,ןעגניר |

 ןופ ,דופָא ןופ רעדנעּבלסקַא ײװצ יד ףיוא ןָאטעגפיורַא

 רעּביא ,גנוטפעהַאּב ןייז ייּב ,טייורעדָאפ ןייז ףיוא ,ןטנּוא

 םעד ףיוא ןייז לָאז רע ידּכ ,לָאװ רעָאלּב ןופ רונש ַא

 יּפָארַא טינ ךיז לָאז ןָשוח רעד ןּוא ,דֹופָא ןּופ דנַאּבמּורַא

 גנונעפע יד ןּוא* .לָאװ רעָאלּב רעטיול ןּופ ,טעּברַאּבעװ

 ןוערב יד ףיוא ןעמיורגלימ יד ןשיװצ ךעלקעלג יד ןָאטעגפױרַא ןּוא ,דלָאג םענייר ןּופ ךעלקעלג טכַאמעג טָאה עמ ןּוא =

 יד ףיוא ,םיורגלימ ַא ןּוא לקעלג ַא ,םיורגלימ ַא ןּוא לקעלג ַא** :ןעמיורגלימ יד ןשיװצ ,םּורַא דנּור לטנַאמ םעד ןּופ

 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ;ןעניד וצ ףיוא ,םּורַא דנור לטנַאמ םעד ןופ ןנערּב

 ענעניל יד ןוא* ;ןיז ענייז רַאפ ןּוא ןענרהַא רַאפ ,טעּברַאּבעװ ,ךעלדמעה ענענייל טכַאמעג טָאה עמ ןּוא

 ןטיירדעג ןופ לטרַאג םעד ןּוא = ;ןענײל ןטײרדעג ןּופ ןויוה ענענייל יד ןּוא ,ןענייל ןופ ןעלטיה ענייש יד ןוא ,ביוה

 .ןהשמ ןליופאב טָאה טָאג יװ יװַא ,טעּברַא עטקיטשעג ,טיורלימרעוו ןוא ,לפרּופ ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןּוא ,ןענייל

 ַא םיא ףיוא ןּבירשעגפיוא ןּוא ,דלָאנ םענייר ןּופ ,ןיורק עקילייה יד ,ךעלּבנרעטש סָאד טכַאמעג טָאה עמ ןוא **

 .רעָאלּב ןופ רּונש ַא םיא ףיוא ןָאטעגפױרַא טָאה עמ ןוא < ."טָאג ּוצ קילייה, לגיז ַא ןופ ןעגנוצירקסיוא יװ ,סטפירשעג

 .  .ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יװ יױװַא ,ןביוא ןּופ ביוה רעד ףיוא ןָאטּוצנָא םיא ידּכ ,לָאװ

 לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ טעּברַא עצנַאג יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ױזַא *

 | .ןָאטעג יז ןּבָאה ױזַא יונעג ;ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא ןָאטעג ןבָאה

 עניו ןקָאה ענייז ,ןכַאז עניז עלַא ןוא טלעצעג סָאד :ןהשמ ּוצ ןּכשִמ םעד טכַארּבעג ןּבָאה ײז ןוא =

 ןלעפרעדיוו עטּברַאפעגטױר ןופ קעדוצ םעד ןּוא** ;ןלעװש ענייז ןּוא ,ןלייז ענייז ןּוא ,ןעלגיר ענייז ,רעטערב



 10 ,מ-35 ,טל

 - תֶכְרִּפ תאו םיִׁשָחְּתַה תרע הָסְכמחתֶאְו םיִמָדָאְמַה ֵליֵאָה
 הל -ןרָא + תרפפַה תאְו ויָדּב-תֶאְו תדעה ןורָא-תֶא :דסמה
 ול קררנָמההתֶא : םיִנָּפַה םֶחל תַאְו יִלַּכ-לָּכ-תֶא וחְלְׁשַה
 זרַאְו ָהילָּכ-לַּב-תֶאְו הָכְרֲעַּמַה תֹרֶנ ָהיֶתֹרְנ-תֶא הָרֹהְּטַה
 חל תֶאְו הָחְׁשִּמַה ןְמָׁש תַאְו ֿבָהֶוַה חַּבְוִמ תתֶאְו +רֹאָּמִה ןמש
 טל במ | תא !לֶהֶאָה חַתָּפ ךסמ תֵאְו םִּמַּפַה תֶרֶׂשְק
 -לכחתאו ויִּדְבדתֶא ולירָשָא תשחוה רֵּבְכִמ"תֶאְו תשנה
 מ זריִרְּטַע-תֶא רַצְחַה יֵצְלַק ץ תֶא :נַכ"תֶאְו ריַּכַה-תֶא ויל
 ָהיֶתֹדְתיִוויָרְתיִמ-תֶא רעה רַעַׁשְלְרִסְּמִה-תֶאְְהיִנְדֲא-תֶאָ
 אפ ייֵדנַברֶא + דַעֹומ לָהאְל ןֵּכְׁשִּמַה תַדֹבֲע יִָּכילָּכ תֶאְו
 ןהֹּכה ןרהאל ׁשֶדֹּכַה יֵדְנִּב-תֶא שָדְלִּב תֶרֶׁשְל דרשה
 . בפ הָשמ-תֶא הוה הָציִׁשֶא לֶכְּכ :ןהכל ויָנָב יִדְבתֶאְ
 פ דתְרֶא השמ אר : הָדֹכֲעה-לֶּכ תא לֵארְׂשִייִנְּב וׂשָע ןֵּכ
  וָשָע ןֵּכ הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ ּהָתֹא יע הֵּנִהְ הָכאָלְּמַה-לָּכ
 | 5 :השמ םֶתֹא רי

 :דיישנשיווצ

 000 0 ידוקפ ,תומש

 ןופ תַכֹורְּפ םעד ןוא ,ןלעפישַחַּת ןופ קעדוצ םעד ןּוא

 ,ןעגנַאטש ענייז ןוא ,ץעועג ןּופ ןורָא םעד *

 סָאד ןוא ,םילּכ ענייז עלַא ,שיט םעד * ;קעד םעד ןּוא

 -ךעלרער עריא ,הרונמ עיר יד יי ;טכיזעגנָא ןופ טיורב

 ןוא ,םילּכ עריא עלַא ןוא-ןטכירוצנָא ףיוא ךעלרער יד
 ,חּבומ םענרעדליג םעד ןוא <  ;גנוטכייל רַאפ לייא סָאד

 -עקעמש ןופ ךיורייוו םעד ןּוא ,גנוּבלַאז ןופ לייא סָאד ןּוא -

 ;טלעצעג ןּופ גנַאהרָאפריט םעד ןּוא ,ןצריוועג עקיד

 וצ סָאװ פיו ענרעפוק יד ןּוא ,חבזמ םענרעפוק םעד *

 - -טַאה םעד ;םילּכ ענייז עלַא ןוא ,ןעגנַאטש ענייז ,םיא

 ענײז ,ףיוה ןופ ןעגנַאהמּורַא יד < ;לעטשעג ןייז ןוא סַאפ

 רעיוט םּוצ גנַאהרָאפ םעד ןוא ,ןלעװש ענייז ןוא ,ןליי נוי פה " ןושארה ׁשֶדְחַה-םֹוְּב :רמאל השמדלָא הָוהְי רקדו
 ים ָּתְמַׂשְו + דעומ לָהֶא ןְֵּׁשִמ-תֶא םיִלָּת ׁשֶדֶחַל דָחֶאְּ
 . דָּתאֵבַהְו : תֶקְרְּפַה-תֶא ןְרָאָה-לַע ָת תפסו תודעה ןורא תא
 תילעהו הרנָמַהתֶא תאֵבָהְו וּכְרֶע-תֶא ַּתְכִרָשְו ְמְלָּׁשַה-תֶא
 ה ןוחא ינפל .תרפקל : בֶהְוַה חפְזמחתֶא הָּתַתָנְו :ָהיֶתֹרְנ-תֶא
 ונרַא הֶּתִתָנְו : :ןכשמל חַתַּפַה ְךֶסֶמ--תֶא ָּתְמִׂשְו תֶדצָה
 ז"תֶא ָּתַתָנְו + דעומדלַהא כְׁשִמ חתַפ ינפל .הלעה חבמ
 חָּתְמַׂשָו : םִיָמ םֵׁש תנו חפזמה ןיִבּו דעומ לָהֶאְיִּ ריַּכַה
 ט תְחקְלְ ;רֶצֶחַה רעש ךַמְמתֶא ָּתַחָנְו ביִבָס ררֵצּחַהתֶא
 ָברֶשֶא-לכ-תֶאו ןָכָשמַהְתֶא תְחַשְמּו השמה ןֵָׁש-תֶא
 '=ןרָא ָּתְחַׁשִמּו +:שדק הָיַהְ יָָכ-לָּביתֶאְו ותא ּתְׁשַּדְַו
 .הדָהְו הֶבִּמַה-תֶא תשדקו ויָלֵעילְּכ-תֶאְו הָלֹעֶה חַּבִמ

 עוצ ג

 עלַא ןוא ,ךעלקעלפ ענייז ןוא ,קירטש ענייז ,ףיוה ןּופ

 דעג יד ** ;דעֹומ-להֹוא ןופ ןפשמ םעד ןּופ גייצענטעּברַא

 יד ,םּוטקילייה ןיא ןעניד ּוצ ףיוא רעדיילק עטקירטש

 רעדיילק יד ןוא ,ןהפ םעד ןרהַא רַאפ רעדיילק עקילייה

 .הנוהּכ יד ןָאט ןצ ףיוא היו ניו ןופ

 ױזַא ,ןהשמ ןליופאב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יױזַא
 .טעּברַא עצנַאג יד טכַאמעג לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה

 יז ןּבָאה ייז זַא ,טעּברַא עצנַאג יד ןעזעג טָאה השמ ןּוא < |

 .טשטנעּבעג לן טָאה השמ ןּוא ;טכַאמעג יי ןּבָאה ווא ,ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ;טכַאמענ

 םעד ןלעטשפיוא ּוטסלָאז שדוח ןטשרע ןּופ גאט ןטשרע ןיא* :ןנָאז ּוצ יוזא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי 2

 .תֶכֹורָּפ ןטימ ןורָא םעד ןעגנעהרַאפ ןוא ,ץעזעג ןופ ןורָא םעד ןיהַא ןָאטנײרַא טסלָאז ןּוא * .דעֹומ-להֹוא ןּופ ןפשמ

 ןדניצנָא ןּוא ,הרונמ יד ןעגנערּבנײרַא טטלָאז ןּוא ;גנוגיילסיוא ןייו ןגיילסיוא ןוא ,שיט םעד ןעגנערּבנײרַא טסלָאז ןּוא * |

 ןוא ,ץעועג ןופ ןורָא םעד רַאפ ,ךיורײװ רַאפ חבומ םענרעדליג םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז ןוא* .ךעלרער עריא

 .ןּכשִמ םּוצ גנַאהרָאפריט םעד ןָאטּפױרַא

 .דעֹומ-להֹוא ןּופ ןפשמ םעד ןּופ גנַאג

 .רעסַאװ ןיהַא ןָאטנײרַא ןּוא

 < ,ףיוה ןּופ

 -נייֵא םעד רַאפ ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבזמ םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז ןּוא"

 .,חבומ ןשיװצ ןוא דעומ-להוא ןשיווצ סָאפטנַאה םעד ןלעטשקעװַא טסלָאז ןּואז
 גנַאהרָאפרעױט םעד ןָאטּפױרַא ןּוא ,םּורַא דנור ףיוה םעד ןלעטשפיוא טסלָאז ןּוא *

 עלא ןוא םיא א ןקילײה ןּוא ,םיא ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,ןּכשִמ םעד ןּבלַאז ןּוא, גנּוּבלַאז ןּופ לייא סָאד ןעמענ טסלָאז ןּוא =

 ןקילײה ןּוא . םילּכ ענייז עלַא ןוא ,רעפּפָאנַארּב רַאפ הּבומ םעד ןּבלַאז טסלָאז ןּוא 5 .קילײה ןייז לָאז רע ןּוא ,ןכַאז ענייז
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 עטסקילײה ַא ןייז לָאז חבומ רעד ןּוא ;חבומ םעד
 ןייז ןוא סַאפטנַאה םעד ןּבלָאו טסלָאז ןוא י* ,טײקילײה

 = .ןקילייה םיא ןוא ,לעטשעג

 ןיז ע ענייז ןוא ןענרהַא ןענענעג ןכַאמ טסלָאז ןּוא = =

 .רעסַאװ טימ ןשַאװ יז ןּוא ,דעֹומ -להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םוצ

 ןּוא ,רעדיילק עקילייה יד ןענרהַא ןָאטנָא טסלָאז ןוא 18

 ַא ןייז לָאז רע זַא ,ןקילײה םיא ןּוא ,ןּבלַאז םיא טסלָאז

 ןּוא ,ןיז ענייז ןענענעג ןכַאמ טסלָאז ןּוא * .רימ ּוצ ןהפ

 יװ יוזַא ,ןּבלַאז יז טסלָאז ןּוא* .ךעלדמעה ןָאטנָא ייז

 םינהפ ןייז ןלָאז יז זָא ,רעטָאפ רעייז טּבלַאזעג טסָאה ּוד

 רעקיבייא ןַא רָאפ ןייז ייז לֶאְ גנוּבלַאז רעייז ןוא ;רימ ּוצ

 - .תורודירוד ערעייז ףיוא הנּוהּכ

 סָאװ ץלַא יו יזָא ;ןָאטעג סָאד טָאה השמ ןּוא *

 .ןָאטעג רע טָאה יױזַא ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג

 ןטײװצ ןיא שדוח ןטשרע ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא *

 -עג טלעטשעגפיוא זיא ,שדוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,רָאי

 םעד טלעטשעגפיוא טָאה השמ ןּוא * .ןּכשִמ רעד ןרָאװ

 נײרַא ןוא ,ןלעװש ענייז טגײלעגקעװַא טָאה רע :ןפשמ

 ןוא ,ןעלניר ענייז ןגױצעגנײרַא ןוא ,רעטערב ענייז ןָאטעג

 טײרּפשרַאפ טָאה רע ןּוא *  .ןלייו ענייז טלעטשעגפיוא

 רוצ םעד ןָאטעגּפױרַא ןוא ,ןכשמ ןרעּביא טלעצעג סָאד

 .טָאה טָאג יװ יוזַא ,םיא רעּביא ןביוא טלעצעג ןּופ קעד

 :ןליופַאּב ןהשמ

 32-11 ,מ .ידוקפ ,תימש

 שר ַּ-תֶאְו יִּכַה-תֶאָתְַׁשִמּו :םיִׁשָדָמׁשִרָק ּבְוִּמַה אי
 רעומ לא חַתַפלֶא וינּב-תֶאְ ןרָהַאדתֶא את תכרקהו ותא 'בי
 שָדלַה ידנב תא ןרָהָא-תֶא ּשַּבְלהְ :םיממ םתא תצחרו /
 בירק ינָּב--תֶאְו :יל ןקכו ותא תשדק) ותא תחשמו די
 = דתֶא ָתְתַשִמ רֶׁשֲאַּכ םִתא ּתחשמו : תו םַתא תשבלהו ₪

 | תֶנְהְכַל םֶתָהְׁשֶמ םֶהָל תיהל הָתְְהְ יל ונהכו םֶהיֵבֲא
 ותא הָיהָי הָוִצ רֶׁשֲא לבב השמ שעח 1 :םתְרדל םלוע ₪

 | זרינשַה הנשב ,ןושארָה שדָחּכ יו ס !הֶׂשָע ןֶכ ישש
 ןְׁשִּמַה-תֶא הָׂשֹמ םק בשמה םקוה ׁשֶרֶהַל דָחֶאְּב יי

 םקָיַו ויָחיִרְּב-תֶא פי ויָׁשָרְקיתֶא םֶׂשָו ויָנָדֲא-תֶא ןתינ
 דתֶא םֶׂשַ ןׁשִּמַה-לַע לָהאַהֶא שרפיו :ויָדּוּמַע-תֶא טי

 = :השמחתא הוה הָוצ רשאפ הלעמלמ ויִלָע לֶהֶאָה הָסְכִמ
 דלע םיִַּּבַה-תֶא םשנ ןרָאָהלֶא ת ְרֵעָה-תֶא ןתיו חפו ם כ
 -תֶא אב :הָלְעְמְלִמ ןרָאה-לע תֶרֶּפַּכַה-תֶא = ןלָאָה 5

 ןורא לע דסי ךסמה תֶכָרּפ תא םֶש ןּכָשמַהְלֶא ןרָאָה
 דתרֶא ןתמ ס :הָשמיתֶא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ תּודַעָה ככ

 :תֶכְרּפִל ץוחַמ הָנָפצ ןכְׁשִּמה די לע דעומ לֶהאּבןָחַלְּׁשַה
 -תֶא הָוהְי הִָּצ רשאכ הָוהְי ינפל םֶתֶל רע וילע רע כ
 -= ןמלשה חכנ דעומ לֶהֲאַּב ל הָרִמַהתֶא םשמ ס :השמ דכ
 רֶשֲאַּכ הָוהָי נפל תרה לע הב 6 דר לע זי
 לֶהֲאַּב בה הכמהתֶא םשו ס :הָשמ-תֶא הָוהְי הָּוִצ וכ

 רׁשֲַּכ םימס תֶרָטְק ויָָע רטקמ + : תקפה ינפל רעמ ןכ |
 חַתַפַה ּךְקְמתֶא םשיו ם  :הָׁשמ--תֶא הֶוהְי הָוִצ בי
 דעומ"לָהֶא ןֵּכְׁשִמ חַחָּפ םָׂש הָלֹעָה חַּבְִמ תאו  ןָּׁשִּמִל כ

 הדוהי הוצ רשאפ הָחְנִּמַה--תֶאְ לי וילע לע
 ןיכו דעומ לָהֶאְרִיִב ריִפַהתֶא םשו ס :השמחתֶא ל
 זדשמ ּוָממ ּוְצָתְרְו :הצחרל םִיַמ - ןתיו חֶּבְוִּמַה יל
 לָהָא-לֶא םָאְבְּב :םיִלְַרתֶאְו םֶיִיִתֶא וינבו ןֶרָהֶאְו בל

 א וג

 ,ןורָא ןפיוא ןעגנַאטש יד ןָאטעגפױרַא ןוא ,ןורָא םעד ןיא ץעועג טָאד טנײלעגנירַא ןוא ןעמונעג טָאה רע ןּוא

 |. דעגפיורַא ןּוא ,ןפשמ ןיא ןורָא םעד טכַארּבעגנײרַא טָאה רע ןוא * .ןורָא ןרעּביא ןביוא קעד םעד טגיילעגפיורַא ןּוא

 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,ץעועג ןּופ ןורָא םעד ןעגנַאהרַאפ ןּוא ,דיישנשיווצ ןּופ תֵכֹורָּפ םעד ןָאט

 רע ןוא < .תֶכֹורָּפ ןּופ ןסיורד ,ןּכשִמ טייזךופצ ןיא ,דעֹומ -להֹוא ןיא שיט םעד טלעטשעגנײרַא טָאה רע ןּוא = |

 .ןליופָאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג רַאפ ,טיורב ןּופ גנוגיילסיוא ןַא םיא ףיוא טגיילעגסיוא טָאה

 טָאה רע ןּוא ..ןּכשִמ טייז-םורָד ןיא שיט םעד ןגעקַא דעֹומ -להֹוא ןיא הרֹונמ יד טלעטשענקַעווַא טָאה רע ןּוא *+

 .ןלױַּאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאג רַאּפ ךעלרער יד ןדנוצעגנָא

 - טרעכיירעג טָאה רע ןּוא * .תֶכֹורְּפ ןרַאפ דעומ"להוא ןיא חּבומ םענרעדליג םעד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןוא" | =

 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ יװַא ,ןצריוועג עקידעקעמש ןופ ךיורייוו םיא ףיוא

 "קעװַא רע טָאה רעפּפָאדנַארּב רַאפ חבזמ םעד ןּוא * .ןּכשִמ םּוצ גנַאהרָאפריט םעד ןָאטעגּפױרַא טָאה רע ןּוא* |

 סָאד ןוא רעפּפָאדנַארּב סָאד םיא ףיוא טכַארּבעגפיוא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ ןּכשִמ םעד ןופ גנָאגנייַא םייב טלעטשענ

 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,רעפּפָאזיײּפש

 ,רעסָאװ ןיהַא ןָאטעגנײרַא ןוא ,חּבומ ןשיווצ ןּוא דעֹומ-להֹוא ןשיווצ סַאפטנַאה םעד טלעטשענקעװַא טָאה רע ןּוא +*

 ןיא ןעמוק ייז ןעװ < ;סיפ ערעײז ןּוא טנעה ערעײז ןשַאװ ןופרעד ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא השמ ידפ י*-ןשַאװ ּוצ ךיז
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 הוה הָוִצ ֶׁשֲַּכ וצחרי מִמַהלֶא םָתָבְרָקְבּו דַעֹומ
 חבל ןֵּכְׁשִּמַל ביִבָס רֶצָהָה-תֶא םקנ ם .:השמ"תא
 פ :הָכאָלְּמַה-תֶא השמ לכיו רֶצָחַה רעש דסַמדתֶא ןפמ
 דא אֹלָמ הֶוהְי דֹוָבְכּו דעומ לָהָא-תֶא ןנעַה סכינ
 -יִּב רַצֹומ לֶהָא-לֶא אובל הָׂשֹמ טְסְי-אָלְו .:ָכְׁשּמַה
 תולָעַהְבּ :ָּׁשְּמַה"תֶא אֵלָמ הָוהְי רוִבּכּ ןְנֶעָה וע ןכָׁש
 ;םֶהיֵעְמִמ ללב לֵאְָׂשִי נב ּועְסי ןכְׁשִּמַה לעמ נעה
 ןנע יִּכ .:ותלעה םוי"דע ועְסי אל ןָעֶה הל אלזםִאְו <

 "ב יניעְל וָּב הלל הֶיְהִּת ׁשֶאְו םָמֹ ןְּכְׁשִּמַה-לע הָוהְי
 | !םֶהְִֵמלָכ לארשידתיפ

 גל

 ךיז יז ןלָאז | חּבומ םּוצ ןענענעג ייז ןעוו ןוא ,דעומ-להוא
 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא-ןשַאװ |

 םּורַא דנור ףיוה םעד טלעטשענפיוא טָאה רע ןּוא *
 -רעיוט םעד ןָאטעגפױרַא ןוא ,חבומ םעד ןּוא ןּכשִמ םעד
 | .ףיוה ןּופ גנַאהרָאפ

 .טעּברַא יד טקידנעעג טָאה השמ ןּוא
 -להֹוא םעד טקעדעגנייַא טָאה ןקלָאװ רעד ןּוא **

 ,ןּכשִמ םעד טליפעגנָא טָאה טָאג ןופ טכַארּפ יד ןּוא ,דעומ
 ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןײגנײרַא טנעקעג טינ טָאה השמ ןּוא* |

 טכַארּפ יד ןּוא ,טּורעג םיא ףיוא טָאה ןקלָאװ רעד לייוו
 .ןפשמ םעד טליפעגנָא טָאה טָאג ןופ

 ערעײז עלא ףיוא ןעיצ לארשי ןופ רעדניק יד ןגעלפ ,ןפשמ ןופ ןביוחעגפיוא ךיז טָאה ןקלָאװ ר רעד ןעוו ןוא .
 רפיוא ךיז טָאה רע סָאװ גָאט םעד ויּב ,ןעיצ טינ יז ןגעלפ ,ןבייהפיוא טינ ךיז טנעלפ ןקלָאװ רעד זַא ןּוא = .ןעננואיצ
 ,טכַאנ ייב ןענירד ןייז טנעלפ רעייפ ַא ןוא ,גָאט ייב ןּכשִמ ןפיוא ןעוועג זיא טָאג ןופ ןקלָאװ רעד םורָאו *  .ןביוהעו
 | .ןעגנואיצ ערעייז עלַא ןיא , לארׂשי ןופ ויוה ןצנַאג םעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ

 קוח

 ירא .העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס
 .הז יא ,רשע רחוא ויתוישרפו :ללקת אל םיהלא ויצחו :ןמיס

 הלילו .העשתו םירשע וירדסו  :ןמיס יל ונבת רשא תיב

 ובלב ויהלא תרות ,םיעברא ויקרפו :ןמיס תעד הוחי הלילל
 .םיעשתו שמח תומותסהו ,םיששו עשת תוחותפה ןינמ :ןמיס

 שדקמ ךרוצ חלשי  :תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה
 :ןמיס ךרעסי ןיצמו





 א !רמאל דעומ טָהְאמ ויָלֵא הָוהי רב השמדלא א אָרְקנ |
 ג םָּכִמ ביִרְקִייִכ םֶדָא בכלא ָּתרמֶאְ לֵארׂשִייַנְּב-לָא רב
 ּוביִרְקִּת ןאֹצַהְדִמּו רקְּבַהְדִמ הָמַהְבַהְדִמ הוהיל ןב ָבְרָק
 ג כמ רֶקָו רקּבַהְדִמ יָּבְרִק הלעיםא :םֶכְנַבְרק"תַא
 ונפל ינצרל ותא ביִרְקַי דעומ לֶהָא חַתָפלֶא כי
 ד ויל רפכל ול הֶצְרְְו הָלצָה שאר לע ודי מס :הָוהְ
 ה ןֵרֲַא נב ובירקה| הוה ינפל רקפה ב--תֶא טחש
 - םיִבָס וּמַה םָּדַה-תֶא יקרה םּדַה-תֶא םיִנֲהְּכַה
 : התא חתנו הָלֹעֶה-תֶא טיִׁשְפִהְ :דעומ לָהֶא תַתָפדרֶשֶא

 וו + ה -(*

 וכד מַה לע שא ןהפה ןח יב וגתנ ָהיֶחָתנִל
 ה םונָתָנַה תֶא םיִָהְלַה ןרַהֶא נב כר :שאָהְילַע םיִצע
 רֶׁשֲא ׁשֵאָה-לַע רֶׁשֲא םיִצֵעָה-לַע רֶרָפַהתֶאְ שארַה" תא
 י ןהפמ רוטקה) םִיַּמַּב ץֵחְרָי ויעְרְכּו וברק ְָּומַה-לַע
 ם  :הָוהיִל חֹחיִניַחיִר השא הע הָחְִַּּמַה טּכַה-תֶא
 ' ;רלעל םיִעֶהױִמ יא םיִבָׂשְּבַה ןמ ָנְּבְרִמ ןאצה-ןמיסַא
 א תֶנפַצ חפזמה דרי לע ותא מש ביק םיִמָּת רֶכָו
 = חפומהילע וָמָד-תֶא םִָהְלַה ןרָהַא לכ יקר הָיהְי ינפל
 גי רעו וְרְרּפתֶאְו ושארדתֶאְו ויִסָתְל ותא חנו !ביִבָס
 ַחמִמַה לע רֶׁשֲא ׁשֶאָה-לַע רֶׁשֲא םיִצע-לַע םֶתא ןַחֹּכַה

 אריעו יא 'א יח שוש תלחתמ ליחתוו תויטפ ןוטיש יד חיש *

 .רעקיטש ענייז ףיוא ןדיינשעצ סע ןוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןדנישּפָא לָאז רע ןּוא * .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאג |

  םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןהשמ ּוצ ןפּורעג טָאה טָאג ןּוא * א

 וצ דער* :ןנָאז ּוצ יװַא ,דעֹומ -להֹוא ןּופ טדערעג

 | רעצימע ןַא :ײז וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארשי ןופ רעדניק יד

 ןופ ריא טלָא ,טָאג ּוצ ןברק ַא ןעננערב שעוו ךייַא ןופ

 .ןּברק רעייַא ןעגנערב ,ףָאש ןופ רעדָא רעדניר ןופ ,יפ

 ,רעדניר ןופ ,ןברק ןייז ויא רעפּפָאדנַארּב ַא ביוא*

 גנַאגניײֵא םּוצ ;רעלעפ ַא ןָא רכְו ַא ןעגנערּב םיא רע לָאו

 זאב לָאז רע ידפ ,ןעגנערּב םיא רע לָאז דעֹומ"להֹוא ןּופ

 טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןוא + ,טָאג רַאפ ןרעוו טקיליוו

 טקיליװַאּב טעװ סע ןוא ,רעּפּפָאדנַארּב ןופ ּפָאק ןפיוא

 לָאז רע ןוא* .םיא ףיוא ןייז וצ רפכמ ,םיא ןופ ןרעוו

 ןופ רעדניק יד ןוא ,טָאג רַאפ דניר עגני סָאד ןטכעש

 ןעגנערפש ןוא טולב סָאד ןענענעג ןלָאז ,םינהפ יד ,ןרהַא

 יײֵא םייב סָאװ הּבומ םעד ףיוא םּורַא דנּור טולב סָאד

 יד ןוא'

 ןופ רעדניק יד ןּוא * ,רעייפ ןפיוא ץלָאה ןגײלנָא ןוא ,חבזמ ןפיוא רעייפ ןָאטּפױרַא ךלאו ןהפ םעד ןרהַא ןופ רעדניק

 רעייפ םעד רעּביא סָאװ ץלָאה םעד ףיוא ,סטעפ סָאד ןוא ,ּפָאק םעד ,רעקיטש יד ןגיילסיוא ןלָאז ,םינהפ יד ,ןרהַא

 גנידצלַא לָאז ןהפ רעד ןוא ,רעסַאװ ןיא ןעקנעװשּפָא רע לָאז ינק ענייז ןוא דײװעגניא ענייז ןּוא* .חּבומ ןפיוא סָאװ

 ,טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ חּבומ ןפיוא ןפמעד

 ןעגנערּב םיא רע לָאז ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ,ןגיצ ןופ רעדָא ןספעש ןּופ ,יפניילק ןּופ זיא ןּברק ןייז ביוא ןּוא **

 .רעלעפ ַא ןָא רֶכָו ַא

 .םּורַא דנּור חּבזמ ןפיוא טּולּב ןייז ןעגנערפש ןלָאז ,םינהפ

 .יד ,ןרהַא ןופ רעדניק יד ןּוא ,טָאג רַאּפ חּבומ ןופ טייזךופצ רעד ייּב ןטכעש םיא לָאז רע ןּוא יי

 רעד ןּוא ;רעקיטש ענייז ףיוא ןדיינשעצ םיא לָאז רע ןוא *

 .חּבומ ןפיוא סָאװ רעַײפ םעד רעפיא סָאװ ץלָאה םעד ףיוא סטעפ ןטימ ןּוא ּפָאק ןטימ ןגיילסיוא "יז לָאז ןהפ
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 ןיא ןעקנעװשּפָא רע לָאז ינק יד ןוא דײװעגניא יד ןואי* =

 ןפמעד ןּוא ,ןענענעג גנידצלַא לָאז ןהפ רעד ןּוא ;רעסַאװ

 רעפּפָארעײפ ַא ,סָאד זיא רעפּפָאדנַארּב א .חּבומ ןפיוא

 | .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ

 ןּברק ןייז ויא תופוע ןופ רעפּפָאדנַארּב ַא ביוא ןוא **

 רעדָא ןּביױטלטרּוט ןופ ןברק ןייז ןעגנערּב רע לָאז ,טָאג ּוצ

 .ןביוט עוני ןּופ

 :חבזמ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,ּפָאק ןייז ןּפײנקּפָא ןוא ,חּבומ

 טנַאװ רעד ףיוא ןרעוו טשטעווקעגסיוא לָאז טּולּב ןייז ןּוא

 טימ עילָאװ ןייז ןעמענּפָארַא לָאז רע ןּוא * .חבזמ ןּופ

  ןיא חּבומ ןּבעל ןפרַאװעגקעװַא 4 ןוא יןרעדעפ- עריא

 םיא לָאז רע ןּוא* .ׁשַא רעד ןּופ טרָא ןיא ,טייזזחרזמ

 -רעדנַאנַאפ טינ רעּבָא ,ןעלגילפ ענייז רַאפ ןסיירפיוא

 ףיוא ,חבומ ןפיוא ןפמעד םיא לָאז ןהפ רעד ןּוא ;ןדייש

 ויא רעפּפָאדנַארּב ַא .רעייפ ןרעּביא סָאװ ץלָאה םעד

 .טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,סָאד

 ּוצ רעפּפָאזייּפש ַא ןעגנערב טעװ רעצימע זַא ןּוא ר

 לָאז רע ןּוא ,לעמלמעז ןּופ ןייז ןּברק ןייז לָאז ,טָאג -

 "ײװ םיא ףיוא ןָאטפױרַא ןּוא ,לייא םיא ףיוא ןסינפױרַא

 ,ןרהַא ןופ רעדניק יד ּוצ ןעגנערּב סע לָאז רע ןּוא* .ךיור

 -ןפיוה ןלּופ ןייז ןּופרעד ןפיוהנָא לָאז רע ןּוא ;םינהפ יד

 יײװ ןצנַאג ןייז טימ ,לייא ןייז ןּופ ןּוא ,לעמלמעו ןייז ןּופ

 ןפיוא ײגנּונָאמרעד ןייז ןפמעד לָאז ןהפ רעד ןּוא ,ךיור

 .טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,חּבומ

 = ארקיו ,ארקיו |

 םּוצ ןענענעג םיא לָאז ןהפ רעד ןואי*

 12 ,3 ,א

 לפה"תֶא ןָהפה .בירקהְו םִיָּמַּב חי םיעְרְּכִהְו בֶרְקהְו
 פ  :הָוהיל חחיִנ ַחיֵר השא אה הלע הָחבְוִמַה ריטקהְו

 םכירתהְךמ ביִרְקִהְו היהיל וָּבְרֶק הלע ףועהךמ טָאָו יש
 ַבוִּמַה-לֶא | ןהפה וָביִרְקִהְו ָכְרְקתַא הניה ינְמדמ וא וט

 ריק לע ומָד הָצְמִנְו הָחְּבְזַּמַה ריטקהו ושאר"תא קלָמּו
 לא סא ְךילׁשִהְו הָתְצְּבֹוְתָאְרָמ-תֶא ריח בה וט
 אֵל לֶפְנְכְב ותא עט שרה םוקְמילא המדק הבמה *

 רֶׁשֲא םיצעהדלע } הֶחְּבְזִמַה הפה ותא ריִטְקִהְו ליִּדְבַי
 רו

 ס !הָודיל ַחְחיִנ ַחיִר הָׁשֶא אוה הלע יש טעה לפ
 ב

 | ינָבְרִק היה תלפ החיל החְמ ןֵּבְרִק ביִדָקַתהִכ שָפָ א
 נביא ּהָאיִבָהְו :הָנֹבְל היֶָע ןתֶנו מש היֵלָצ קצ ב

 הָנִמַׁשִמּ ָתְלֶמִמ וצְמִק אֵלְמ םֶּׁשִמ ץֵמָקְו םיִנֲהֹּכַה ןרהא
 | פה הָתרּכזַ--תֶא .ןקפה ריטקהו ְּתְנבְלילּכ לע

 ןְרָהָאְל ? הָקְנמַהְדִמ תֶרֶתֹנַהְו :הָוהיִל ַחְהיִנ חיִר הש י
 ברקס ית כ ס  :הָוהְי ישאמ םישדכ שרק וינבלו ד

 ןָמָשּב תלּולְּב תצמ תל תֶלְס רָּנת הפ המ ןִּכְרְק
 -לַע הָחְנִמיִאְו אם  :ׂמָּׁשַּב םיִחְׁשִמ תוצמ יקיקְרו ח
 תָתָּפ :הָיְהִה הָצמ ןמשב הָלּולְּב תָלְס ד ּךְנבְרְק תֶבָחְמַה י
 -םִאְו םס :אוָה החנמ ןמש ה היִלָע תקציו םיתפ הָתֹא לש

 ;ְראַבָהְו ! הֶׂשֶעַּת ןמשפ תלס ד ףנברק תֶשָחְרַמ תְֶנִמ ח
 א ; הָביִרקהְו הוהיל הָלאֹמ הָׂשְִי רֶׁשֲא הְָנמַה-תֶא |
 זיָחְנִמַהִמ ןמפה .םירק] :ַחְכמַה-לֶא השיגה ןהפה 6
 :הוהיל חחינ חיה השא החכמה ריִטְקִהְו ּהָתְרּכוַא-תֶא |
 ישאמ םישדק ׁשֶדָק בל ןרהאל הָחְנִמַהְִמ תַרָתֹנַהְו '
 הרשָעַת אל הָוהיִל ּובירקִּת רֶׁשֲא הָחְנִּמַהילְּכ ;הָוהְי =

 הדשא ממ ּורָמְקַתיאָל שָּבְִילָכְו לאָׂש-לכ יִּכ ץֶמֶה
 הלא החיל םֶתֹא ֹוכיִרְקִּת תישאר ןֵּבְרָק :הוהיל =

 ןענרהַא רַאפ ןיא רעפּפָאזייּפש םעד ןופ עקירעּביא סָאד ןואי

 .טָאג ןופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ טײקילײה עטסקילייה ַא ;רעדניק ענייז רַאפ ןוא

 תולח עטר עענמוא ,לעמלמעז ןּופ ןייו סע לָאז ,ןוויוא ןַא ןיא ןקַאּבעג רעפּפָאזײּפש ַא ןעגנערב טסעוו ּוד זַא ןּוא + -

 / | .לייא טימ טרימשַאּב סנכוק עטרעייועגמוא רעדָא , לייא טימ טשימרַאפ

 .דמוא לא טימ טשימרַאּפ לעמלמעו ןופ ןייז סע לָאז ,ןברק ןייד זיא ןַאפקַאּב ַא ףיוא רעפּפָאזייּפש ַא ביוא ןוא +

 .סָאד זיא רעפּפָאזיײּפש ַא ;לייא ףיורעד ןסינפיורַא ןּוא ,ןקָארּב ןיא ןקָארּבעצ סע טסלָאז' .טרעייועג

 . ,לַײא טימ לעמלמעז ןּופ ןרעװ טכַאמעג סע לָאז ,ןּברק ןייד זיא ןַאפטָארּב ַא ןיא רעפפָאזייפש ַא ביוא ןּואי

 ןעננַאלרעד סע לָאז עמ ןוא ;טָאג ּוצ ,עקיזָאדיד ןופ טכַאמעג טרעװ סָאװ רעפפָאוייפש סָאד ןעגנערב טסלָאז ןוא* | =

 ,גנונָאמרעד ןייז רעפּפָאזייּפש םעד ןּופ ןּבײהּפָארַא לָאז ןהפ רעד ןוא* .חּבומ םּוצ ןענענעג סע לָאז רע ןּוא ,ןהפ םּוצ

 רעפּפָאזײּפש םעד ןּופ עקירעּביא סָאד ןוא * .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײּפ ַא-חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא

 רעפפָאוייפש ןייק <: .טָאג ןּופ רעפּפָארעיײפ יד ןופ טייקילייה עטסקילײה ַא ;רעדניק ענייז רַאפ ןּוא ןענרהַא רַאפ זיא

 ריא טרָאט קינָאה ןייק ןוא גייטרעיוז ןייק ןּופ םורָאװ ,ץמח ןּופ ןרעװ טכַאמעג טינ לָאז ,טָאג ּוצ ןעגנערּב טעװ ריא סָאװ

 חּבזמ ןפיוא רעּבָא ,טָאנ ּוצ ןעגנערּב יז ריא טגעמ טכּורפטשרע ןּופ ּבָאג ַא רַאּפ = .טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא ןפמעד טינ

 .לייט ןקידעקעמש םעד ןופ ,רעדָא ,טָאג ּוצ גנונָאמרעד א רַאפ זיא סָאװ לייט םעד ןופ * |
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 ןוא *  :חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ןעמּוקפיורַא טינ ייז ןרָאט + ודְלְמִּת חַלָּמּב ְּךְתַחְנִמ | ןּפְרְקְלֶכְו :חֶחיִנ חיִרְל ּולעידאל
 | | "ככ לע ּדֵתָהְנִמ לעמ וטל תיִרְּב חַלָמ יִּבְׁשַת אֶל
 | = ד םיִרֹּכַּב תֶחְנִמ םיִרָקְתסאְו שם :חַלֶמ בירק ל דבק

 ץלַאז סָאד רעפפָאוייפש ןייד ןופ ןוָאלסױא ןינ טסלָאז וא = תחנמ תַא בירקִמ לֶמְרַּכ ׂשֶרָנ ׁשֵאְּב ילָק בבא הז
 ּוטְסלָאז ןּברק ןכעלטיא ןייד טימ ;דנּוּב טטָאג ןייד ןופ ל זחל הנְֹל היִלָע משו ןָמָׁש היט ָּתַתָנְו רוב
 | 0 | ץלאוזחבירקמ " הנמשמו ּהָשְרמ הָמְרַפְאתֶא ןהפה ריטקהו : אה
 | הכה שלא ובהקה 00000 ₪00 הויל הָשֶא כל לע

 ןופ רעפפֶאוייפש ַא ןעגנערּב טסעװ ּוד ביוא ןּוא += = 0/0 3 |
 יי | טא שמו בר "םִא ביִרְקַמ אוָה רָקְּבַהְדִמ םָא נָּבְרִק ממש הבזחמאו
 ב ל מס ;הָוהְי ינפל יגבירקו םִמָּת הָבֹקְנ"סֲא רֶכָז
 ,רייפש םעד רַאפ ,רענרעק עשירפ ןופ ץירג ,רעייפ יא = ב ּוקְרְָו ךעומ לָחֶא חַתָפ ֹומְחְׁשּו ָכְרָק שארזלע

 -פױרַא טסלָאז ןוא 48 .עקיטייצטשרע ענייד ןּופ רעפּפָא = ביק 1םיִבָט ַחֵּמּוִמַה-לַע םַּדַה"תֶא םיִנֲהְּכַה ןרָחַא |
 "תֶא הָּפִכְמַה בלָחההתֶא הוהיל השא םימלשה חַבְזִמ |

 ד תתולְּכַיִּתְׁש תֵאְו:בֶרָּקַה-לַע רֶׁשֲא בֶלֲחַהילָּכ תֵאְו ברֶּלַה
 0 ןפמעד לָאז ןהפ רעד ךוא* .סָאד ןיא רעּפּפָאװיפש א  תֶרֶתיִהתֶאו לכל רשא ןהלע רֶׁשֲא בלְמַה"תֶאְ
 0 ה ייֵנְב ותא ּוריטקהו +הָוְריִס תֶוְלְּכַה-לַע רבה
 .טָאג ּוצ : רעפּפָארעײפ א ,ךױרײװ ןצנַא 05 7 ₪ .:ה!היל תהי חיר השא ׁשֶאָה | | -לַע רֶׁשֲא םיִצֵעָה-לַע רֶׁשֲא הלעה"לַע הָחָכְוִמַה ןרָהא
 | | - ו הָּבנ וא לָכָז הוהיל םיִמָלָׁש חבל נְּבְרִק ןאָצַהְדמדאְ
 םיִרָקִהְוינְבְרַק-תֶא ביִרְקְמחאּה בשימא ;ּונָביְִקִי ימת
 / ח טָתָׁשְוונָּבְרִק שארילע ֹודָי-תֶא ּךֵמֶסְו :הֶוח ינפל ותא
 לָאז ,הבקנ ַא ייס ,רכָ ַא ייס ,רעדניר ןופ טננערב ל ימדתא ןרחא יִנְּב וקרמ ךעומ לָהֶא נפל ותא

 לָאז רע ןוא* .טָאג רַאפ ןעגנערּב םיא רעלעפ א א רע ּט ?דוהיל הָשא םיִמָלְׁשַה חכמ בירקהו + םיִבָס ַחַּבְוִּמַה |
 | - בלְמַהיתֶאו הורס הָצָעה תפל הָמיִמְת הָיִלאָה וכל
  {בֶרָּקַהיִלַע רֶׁשֲא בֶלְחַהיֵלְּכ לֵאְו םֶרֶּמה-תֶא ָּמַבְמֶה
 ןּופ רעדעק יד ןּוא ,דעומ-להוא ןופ נַאגנייַא םייב ןטבעש י "לע רֶׁשֲא ןכלע רֶׁשֲא לְמַה-תֶאְ תיִלְּכַה יִּתְׁש תֶאְו
 !הדָּנֶריִסְי תילפהְ"לע דדֵּכַה-לַע תרמית םיִלָטְּכַ
 אפ היל הא םֶהָל הָחְבְמה ןהכה וריטקהו

 .,ןצלַאזַאּב ץלַאז טימ ּוטסלָאז רעפפָאוייפש ךעלטיא ןייד

 טנערּבעג ןעגנַאז ןעגנערּב וטסלָאז ,טָאג ּוצ עקיטייצטשרע

 ;ךיורײװ םיא ףיוא ךֶאטפיורא ןוא ,לייא םיא .ףיוא ןסיג

 יי ט טימ ,לײא ץיי ןופ ןוא ,ץירג יי ןופ ,גענָאמרעד ןייז

 רע ביוא ,ןברק ןייז ןיא א רעפּפָאדירפ ַא ביוא ןּוא

  םיא ןּוא ,ןמרק ןיי ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא

 .חּבומ ןפיוא טֹולּב סָאד ןעגנערפש ןלָאז , םינהפ יד ,ןרהַא

 ,רעפּפָאדירפ םעד ןופ ןענענעג לָאז רע ןוא* .םּורַא דנּור

 ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןוא ,דײװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד ,טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא
 יד ייב-רעבעל ןרעביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנַאלפ יד ייּב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייב ןּוא +

 רעפּפָאדנַארּב| םעד רעּביא חבומ ןפיוא ןפמעד סע ןלָאז ןרהַא ןופ רעדניק יד ןּוא .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז ןרינ

 יי .טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָארעײּפ ַא ,רעייפ ןרעּביא סָאװ ץלָאה ןפיוא סָאװ

 רעלעפ ַא ןָא רע לָאז ,הבקנ ַא רעדָא רֹכָז ַא ,טָאג וצ רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןגרק ןייז ויא יפניילק ןופ ביוא ןוא*
 ןענעלנָא לָאז רע ןּוא* .טָאג רַאפ ןענענעג םיא רע לָאז ,ןּברק ןייז רַאפ רע טגנערב ספעש ַא ּביואי  .ןעגנערב םיא
 ןייו ןעגנערּפש ןלָאז ןרהַא ןופ רעדניק יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןרַאפ ןטכעש םיא ןּוא ,ןּברק ןייז ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז
 םעד ,סטעפ ןייז ,טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָאדירפ םעד ןופ ןענענעג לָאז רע ןּוא" .םּורַא דנור חּבומ ןפיוא טּולּב

 סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד ןּוא-ןעמענּפָארַא םיא רע לָאז ןייבנקור םעד ןּבעל-לדײװ ןצנַאג
 . ןוא ,ןעקנַאלפ יד ייּב סָאװ ,ײז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייב ןּוא < ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג
 ,חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהפ רעד אי  .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז ןרינ יד ייּב--רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור סָאד
 .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ןופ ד ןייפש ַא
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 "עג םיא רע לָאז ,ןּברק ןייז זיא גיצ ַא ביוא ןּוא יי

 ףיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע ןּוא = .טָאג רַאפ ןענענ

 יד ןּוא ;דעֹומ-להֹוא ןרַאפ ןטכעש םיא ןּוא ,ּפָאק ןייז

 חּבזמ ןפיוא טּולּב ןייז ןעגנערפש ןלָאז ןרהַא ןופ רעדניק

 ,ןּברק ןייז ןופרעד ןענענעג לָאז רע ןּוא * .םּורַא דנור

 יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד :טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא

 "עגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאנ סָאד ןּוא ,דײװעגניא

 ,לז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייב ןּוא* ,דײװ

 ןרעביא שילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנַאלפ יד "יב סָאװ

 ןוא + .ןעמענּפָארַא סע רע לָאז ןרינ יד ייב-רעבעל

 "רעייפ ןופ וייפש ַא-חּבזמ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהפ רעד
 .ּוצ סטעפ עצנַאג סָאד ;חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעפּפָא

 ןיא תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ץעועג קיבייא ןַא"  .טָאג
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 לע דָי-תֶא דֵמְֶו .:הָוְי ינפל וָביִרְִהו ְָּבְרק זעדסאו 2
 "תֶא ןְרָהַא יב וקר י דעומ לָחֶא ינפל יתא טה ושאר
 הוהיל השא 2 ונממ ביִרְקִהְו :ביִבְס חבְמהלַע ומ די

 -לַע רֶׁשֲא בֶלַּה-לְּב תא בֶרלַה-תֶא הָפַכְמַה בָלַחַהתֶא
 רֶׁשֲא ןללע רֶׁשֲא בֶללַה-תֶאָו תִֹלְּכַה יִתש תֶאְו :בֶרֵּקַה :

 ;הָנריְי תִֶלְּכַה-לַע דֵבְּכַה-לַע תֶרֶמֹיה-תֶאְ םִלָמְבַה-לַע :
 םֶלֵחילְּכַחחיִַחיִרְל הָׁשֶא םֶחָל החמה ןהפה םריטקהו ט

 בלח"לְּכ םֶכיֵתְבִׁשִמ לֵכְּב םֶכיֵתְררְל םלוע תקח :הָוריַל
 | .  פ | :ולכאת אל םִ-לָכו

- 
 צ

 לֵאָרְׂשִי בלא רֶּבַד :רֶמאְל השמדלא הָוהְי רפדנ 2"
 רֶׁשֲא הֶוהְי תוצמ לפמ הָננְׁשִב אָטֶחְתייֵּפ ׁשֶפָנ מאל

 ישמח ןַהֹּכה םִא ;הָּנִהַמ תַחַאְמ הֶׂשֶעְו הָיִשְעֶ אֵל ג
 או ןיפ

 -תֶא הפה לבש :דעמ ב א ותא איבה ָּפַ םדמ ו
 הָוהָי נפל םיִמָעְּפ עַבָׁש םֶּדַה-ןִמ הֶזִהְו םָּדַּב ֹועָּבְצֶא

 טלָאז טּולּב ןייק ןּוא בֶלַח ןייק :רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא תונרט"לע ּדַהִמ ןֵרֹּכַה ןֵתָנ :שדקה תֶכְרִּפ ינְפתֶא \
 תֶאְ ךעומ לֶהָאְּב רֶׁשֲא הוהי ינָפלז םיִמָפה תֶרֶמִק חַּבְזִמ |

 חַתּפ-רֶׁשֲא הָלֹעָה חְָּוִמ רוסידלָא 3 ְךֹפְׁשִי רָּפַה "דל |
 "תֶא ונממ םיִרָי תאָּמַקַה רפ בֶלֶח-לָּכ-תֶאְו :דעומ לָהֶא 2

 -לֵע רֶׁשֲא בֶלְמַה-לַּכ תַאְו בֶרָכַה-לַע הפכמה בֶלֶחַה
 רֶׁשֲא ןהילע רשא ֿבֶלִחַהתֶאְ תלְּכַ יִתְש תתֵאְו :בֶרֵּקַה
 ;הָּנְריִסְי תֹיִלְּכַה-לַע יױִבְּכַהילעַג ;הֶרָתֹיַד-תֶאְויִלָמְּכַה-לַע

 ילע ןהֹפַה םֶריִטְקִהְו םיִמָלׁשַה חב רושמ םֶדֹ רשֲאַּ |

 .ןסע טינ ריא

 .ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ד
 זצ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דערי

 ןיא עורַאפ ַא ךרוד ןקידניז טעו רעצימע א

 קיזב מק "ה טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןופ ןכַאזטָאּברַאפ ויא סע ערעסָאװ

 -רַאפ רעד ּוצ ,ןהפ רעטּבלַאזעג רעד ןקידניז טעוו סָאד ביוא ,זיא* ,יײז ןופ ענייא ןָאט טעוו רע ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג

 טָאג וצ רעלעפ ַא ןָא סקָא ןגנוי ַא ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ ןייז בירקמ רע לָאו ,קלָאפ ןופ גנוקידלוש

 ןענעלנָא לָאז ןוא ,טָאג רַאפ דעומדלהוא ןּופ גנַאגנייַא םוצ סקָא םעד ןעגנערּב לָאז רע ןּוא* .רעפּפָאדניז ַא רַאפ

 לָאז ןהֹּכ רעטּבלַאועג רעד ןוא* .טָאג רַאפ סקָא םעד ןטכעש ןוא ,סקָא םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז

 ןייז ןעקנוטנייַא לָאז ןהפ רעד ןּוא * .דעֹומ-להֹוא םּוצ ןעגנערב סע לָאז ןּוא ,סקָא ןּופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ

 ןהפ רעד ןּוא ' - .םּוטקילײה ןופ תֶכֹורְּפ םעד רַאפ ,טָאנ רַאפ לָאמ ןּביז טּולּב םעד ןּופ ןצירפש ןּוא ,טּולּב םעד ןיא רעגניפ

 טָאג רַאפ סָאװ ןצריוועג עקידעקעמש ןופ ךיורײװ רָאפ חּבומ םעד ןּופ רענרעה יד ףיוא טולב םעד ןּופ ןָאטּפױרַא לָאז

 רעפּפָאדנַארּב רַאּפ חּבומ םעד ןופ טנורג ןָא ןסיגסױא רע לָאז סקָא ןופ טּולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא

 םיא ןופ רע לָאז רעּפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןופ סטעפ עצנַאג סָאד ןוא* .דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב סָאװ

 עדייב ןוא * ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ּוצ טקעד סָאװ סטעפ סָאד :ןעמענּפָארַא -

 רע לָאז ןרינ יד ייּב-רעּבעל ןרעּביא שיילפטיור סָאד ןוא ,ןעקנַאלפ יד ײּב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ

 ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהֹּכ רעד ןוא ;רעּפּפָאדירפ ןופ סקָא םעד ןופ ןעמּונעגּפָארַא טרעוו סע יװ יװַא * ,ןעמענּפָארַא סע
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 הלה הבזמ

 טי

 1 ;ומשא 4 התשנרל רֶׁשֲא היה תצְמלְּבַמ תמא | וש
 רַּפ להקה ובירקהו ָהיִלָע אְטָח רֶׁשֲא תאמה העד
 ּוכְמָמְו :דעומ לֶקֶא ינפל ותא ּואיִבֵהְו תאפַהל 3 רֶקָּבְדִּב
 טֵתָׁשְו הוהְי ינפל רפה שאר"לע םֶהיֵדָי-תֶא הָדְעַה יג
 רפה םדִמ חישמה ןהפה איבה :הָוהְי ונפל רּפַהתֶא
 הדוהְו םֶּדַהְדִמ עָּבְצֶא ןהפה לבטו :דעומ לֶהֶא-לֶא
 םכדהְךמו :תֶכְרֶּפַה ינְפ"תֶא הוהי יִנְפִל םיִמָעַּפ עבש
 לֶהֶאָּב רֶׁשֲא הָוהְי ינפל שא חָבְממַה תַנְרַקילַע  ןֵּתי
 -רָׁשֲא הֶלַעָה חַּבְוִמ רוטַיײלָא ' ְךְֹׁשִי הל תֶאְו ךעומ

 ריטקהו ינָּמִמ םיִרָי יִּבְלָח-לְּכ תֶאְו :דָעמ לֶהֶא חַתָּפ |
 ןּפ תאָּטַחַה רפל הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ רֶפל הֶׂשֶעְו :הֶחְבְמַה
 -תֶא איצוהו :םהְל חלְסנו ןהפה םֶהֵלֲע רֵּפְִוול"הׂשִעי
 רָּפַה תא ףרָׂש רֶׁשֲאַּכ ותא ףרשו הנחמל ץיחמ"לא רָּמַה
 ִפ - :אוה להְּקַה תאטח ןושארַה
 ויַהלֶא הָוהִי תֹוָצִמ-לֶּכִמ תַחַא הֶשַעְו אטחי איִׂשָנ רֶׁשֲא
 ותאָּמַח וילא עַדוהוִא :םֶׁשֶאו הָננְׁשּב הָנישָעְתאל רֶׁשֲא
 ;םיִמָּת רֶכָז םִע ריעָש וָנּבְרק-תֶא איבה הב אָטָח רשא
 יִרָשֶא םוָקָמִּ ותא הָׁשְ רִָשַה .שארילע ודָי דַמְ
 ןהפה חַקָלְו :אוה תאטח הָוהְי ינפל הָלעֲה-תֶא טחשי
 -תֶאְו הלעה חַּבְזִמ תנרק-לעו ןתָנְו ֹועְּבְצִאְב תאָמַחה םָּדִמ
 ריִמְקִי וּבְלֶחילָּכ-תֶאְו :הָלֹעֶה חֶבְמ דוָמי-לֶא שי ומ
 ותאטַמ ןהפה ויָָע רּפְכ םימלשה חַבָ ןבֶלְחְּכ הָחָּבְִּמַה
 : | על חלְס

 .ארקיו ,ארקיו

 אי ןשאילַע מלכי רּפַה רֹוָע-תֶאְו

 .דעומ =
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 םעד ןּופ לעפ סָאד ןּוא יי

 טימ ןוא ,ּפָאק ןייז טימ ,סנייז שיילפ עצנַאג סָאד ןוא ,סקָא

 .רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ

 ןצנַאג םעד י*-טסימ ןייז ןוא ,דײװעגניא ענייז ןּוא ,ינק ענייז

 םעניר ַא ןיא רעגַאל ןסיוא ןגָארטסױרַא רע לָאז סקָא

 ףיוא ןענערּברַאפ םיא ןּוא ,שָא יד סיוא טיש עמ ּוװ ,טרָא

 ירא רע לָאז ׁשֵא יד סיוא טיש עמ ּוװ :רעײפ ןיא ץלָאה

 -  .ןרעװ טנערּב

 | ,ןעזרַאפ טעוו לארׂשי ןופ הדע עצנַאג יד ביוא ןּוא <

 ןוא , להק ןופ ןגיוא יד ןּופ .ןלױהרַאפ ןייז טעוו ךַאז א

 | סָאװ טָאג ןופ ןכַאזטָאּברַאפ עלַא ןּופ ענייא ןָאט ןלעװ יז

 ואי : ,ןקידלישרַאפ ךיז ןלעװ ןּוא ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט

 א לײװ

 -רעד ךיז ןּבָאה ייז סָאװ דניז יד ןרעוו טסּוװַאּב טעװ ײז =

 רַאפ סקָא ןגני ַא ןעגנערּב להק לָאז ,טקידניזרַאפ טימ

 .-להֹוא ןרַאפ ןעגנערבוצ םיא ןלָאז ייז ןוא ,רעפּפָאדניז ַא

 .ןעועלנָא ןלָאז הדע רעד ןופ עטסטלע יד ןוא * .דעומ
 לָאו עמ ןוא ,טָאג רַאפ סקָא ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעײז =

 .רעטבלָאועג רעד ןּוא * .טָאְג רַאפ סקָא םעד ןטכעש

 .-להֹוא םּוצ סקָא ןופ טּולּב םעד ןופ ןעגנערּב לָאז ןהפ

 ןיא רעגניפ ןייז ןעקנּוטנייַא לָאז ןהפ רעד ןּוא יי

 ןּופ טנרָאפ ,טָאג רַאפ לָאמ ןביז ןצירפש ןּוא ,טּולּב םעד

 ףיוא טולב םעד ןּופ ןָאטּפױרַא לָאז רע ןוא * .תֶכֹורּפ

 -להֹוא ןיא סָאװ ,טָאג רַאפ סָאװ חּבזמ םעד ןּופ רענרעה יד

 ןופ נַאגנײַא םייּב סָאװ רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ םעד ןּופ טנּורנ ןָא ןסיגסיוא רע לָאז טולב ! עצנַאג סָאד ןוא ,דעומ

 לָאז רע ןוא : .חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא | ,םיא ןופ ןעמענּפָארַא רע לָאז סנייז סטעפ עצנַאג סָאד ןּוא יי .דעומ-להוא

 רעד ןּוא ;םיא טימ ןָאט רע לָאז ױזַא יונעג ;רעפּפָאדניז ןופ סקָא םעד טימ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ,סקָא םעד טימ ןָאט

 ןּוא ,רעגָאל ןסיוא סקָא םעד ןגָארטסױרַא לָאז רע ןוא .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ יז ןּוא ,ייז ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ

 .סָאד זיא להק רַאפ רעפּפָאדניז ַא ;סקָא ןקידרעירפ םעד טנערּברַאפ טָאה רע יו ױזַא ,ןענערּברַאפ םיא

 סָאװ טָאנ ץיז הוהי ןּופ ןכַאוטָאּברַאפ עלַא ןּופ ענייא עזרַאּפ ַא ךרוד ןָאט טעװ ןּוא ,ןקידניז טעװ טשריפ ַא זַא

 "רָאפ ןירעד דיו טָאה רע סָאװ דניו ןייו טסּוװַאּב טרעװ םיא ביוא ** ;ןקידלּושרַאפ ךיו טעװ ןוא ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט

 ןפיוא טנַאה וכ ןענעלָא לָאז רע ןוא ** .רעלעפ ַא ַא ןָא רֶכָו ַא ,קָאּבנויצ ַא ןברק ןייז רַאפ ןעגנערב רע לָאז ,טקידניז

 .סָאד ויא רעפּפָאדניז ַא ;טָאג רַאפ רעפּפָאדנַארּב סָאד טכעש עמ ּוװ טרָא םעד ןיא ןטכעש םיא ןּוא ,קָאּב ןופ ּפָאק

 - םעד ןופ רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,רעגניפ ןייז טימ רעפּפָאדניז ןּופ טּולּב םעד ןופ ןעמענ לָאז ןהפ רעד ןּוא **

 ידנַארּב רַאפ חּבזִמ םעד ןּופ טנּורג ןָא ןסינסיוא רע לָאז סנייז טּולּב זעקירעּביאו סָאד ןוא ;רעּפּפָאדנַארּב רַאפ חּבומ

 ןּוא ,רעפּפָאדירפ םעד ןּופ סטעפ סָאד יװ יװַא ,חבזמ ןפיוא ןפמעד רע לָאז סנייז סטעפ עצנַאג סָאד ןוא * .רעפּפָא

 .ןרעוו ןּבעגרַאפ טעװ םיא ןּוא , דניז ןייז ןגעוו ןּופ םיא ףיוא ןייו רפכמ לָאז ןהפ רעד
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 בע תַריִעש וטברה .איבהְו אָמֶה רֶׁשֲא וָתאָּטַה ולא
 ודי-תֶא .ְךֵמָמְו :אָטָח רשא ותאָּטַה-לַע הֶבֵקְנ הָמיִמְּת טנ

 !הָלֹעָה םוקְמּכ תֹאָּטַהֲה-תֶא ֹוֵחְׁשְ תאטסה שאר לע מ בוא" ;ןקידלשרַאפ ךיז טעװ ןוא ,ןרעװ ןָאטעג
 הלעה חַּבְזִמ תֶנְרַק-לַע ןֵתָנְו ועָּבִצֶאְּב ּהָמָדִמ ןהפה חכו ל לָאז ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןסיוו םיא טכַאמ
 הּבְלָח-לָּכ-תֶאְ :הכזמה דוסיילֶא ךפשי הָמד-לּב-תא אל רַאֿפ ,יז ַא ,רעלעפ ַא ןָא גיצ ַא ןּברק ןייז רַאפ ןעגנערּב רע

 ריטה םיִמְלְׁשַה חַבָז לַעָמ 5לַח רפוה רֶׁשֲאַּכ ריס |
 הבה ויָלָע רָּפִכְו הוהיל החי חירל הפומה הפח

 ;הָנֲאִבְ הָמיִמְת הָבֵקְנ תאטחל ונָּבְרַק איִבָ שָבּכְַאְ בל .דֹנַארּב םעד ןּופ טרָא םעד ןיא רעפּפָאדניז סָאד ןטכעש

 תאָּטַהְל ; התא טחשו תאַּמַחַה שאר ל ןהידתֶא ּךמְסו ול טימ טולב ןייז ןופ ןעמענ לָאו ןהפ רעד ןּוא"" .רעפּפָא
 םבָדִמ ןֵהֹּכַה הללו :הלעהדתא טחשי רֶׁשֲא םֹוקְמִּב דל םעד ןופ .רענרעה יד ףיוא ןָאטפיורַא ןזא ,רעניפ יי
 -לֶּ-תֶאְו הלה חַּבוִמ תנרקזלע ןנו יְבצֶאְב לאָּטַחַה סנַיז טולב עצמו ָאד ןוא ,רעפּפָאדנַארב רַאֿפ הב

 ןהֹכָ ריִטקִהְ םימָלְׁשַה חַבָמ בֶשְּכַ-בֶלֶח ךסו רֶשֲאַּכ ? ןופ טנורג ןָא ן 4 ריי ָלחלכיִאו זער ריילֶא ךפש ה הל צנַאג סָאד ּוא 1 ..חּבומ ופ טנורג א ןסיגסױא ר לָאו
 "לַע קה ויָלָע רָּפִכְו הָוהְי ישא לַע הָחָּבְִמַה םֶתא סטעפ סָאד יװ ױזַא ,ןעמענּפָארַא רע לֶאֹו סנַיז סטעפ
 פ ;ל חלסמ אָטָחְירֶשֶא ֹוְתאָּמַח רעד ןוא ;רעֿפּפָאדירּפ םעד ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טרעוו

 ה חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהפ
 האָר וא דע אֹוהְו הָלֶא לוק .לָעְמִׁשְו אָסָחְתיֵּכ ׁשֵפָנְו * םיא ןוא ,םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןוא ;טָאג וצ
 זלָכְב פת רש שפ) וא נו אָׂשָנְו דיני אולדמא עדי וא כ = רעל זבעגראפ טעװ

 הדָמִהְּב תלְבְנִּב וא הָאֹמִמ הָיַח תַכְבִנְב 'א אמט רָבּד יי < רעו ןבעורַאֿפ סע
 אממ אוָהְו ממ םלענו אממ ץרש תַלְבִנְּב וא הֶאֵמְמ | ראפ ןברק ןייז ןעננערּב רע טעוו ספעש ַא ביוא ןוא <>

 אמ רֶׁשֲא ותֶאְמְט לכל םֶדֶא תֶאַמְְּב עי יִכ יִא :םַשאו :  ןוא" .רעלעפ ַא ןָא יז ַא ןעגנערב רע לָאז ,רעפּפָאדניז ַא

 עֵבָׁשִת יִּכ ׁשפָנ וא :םשאו ערי אּוהְו ונממ םלעו הב ד ,רעפּפָאדניז ןּופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןייז ןענעלנָא לָאז רע

 אֵּמִבָי רֶׁשֲא לכל בימיהל או .צרהל םִיַתָּפְׂשִב אטבל |
 תחאל םֵׁשֶאְו עדידאוהו ונמִמ םֶלְעָנְו הָעְבׁשְּב םֶדֶאָה
 רֶׁשֲא היותה הָלֶאמ .תחאל םֵׁשאיייכ הָיָהְו :הלאמ

 הָתׂשֲַ זרק םעמ הָננְשִב אָמָחֶּת תקא שפנה יש קלָאפ םעד ןופ שטנעמ רענלצנייא ןַא בוא ןוא" = ==

 טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןּופ ןכַאזטָאּברַאפ יד ןופ ענייא ןָאט

 נָא לָאז רע ןוא** .טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז רעד

 ןּוא ,רעפּפָאדניז םעד ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה ןיז ןענעל

 טרָא םעד ןיא ,רעּפּפָאדניז ַא רַאפ ןטכעש סע .לֶאז ןּוא

 ה לָאז ןהפ רעד ןּוא יי .רעפּפָאדנַארּב סָאד טכעש עמ וו

 | ,רעגניפ ןייז טימ רעפּפָאדניז ןּופ טולב םעד ןופ ןעמענ

 ןָא ןסיגסיוא רע לָאז סנייז טּולּב עצנַאג סָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ חּבזמ םעד ןֹופ רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא |

 -עגפָארַא טרעװ ספעש ןופ סטעפ סָאד יװ יווָא ,ןעמענּפָארַא רע לָאז סנייז סטעפ עצנַאנ סאד ןוא* .חּבומ ןּופ טנורג

 ןהפ רעד ןּוא ;טָאג ןופ רעפּפָארעײפ יד ףיוא ,חּבומ ןפיוא ןפמעד סע לָאז ןהפ רעד ןוא ;רעפפָאדירפ םעד ןופ ךעממ =

 ..ןרעוו ןּבעגרַאפ טעוו םיא ןּוא ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ ה דניז ןייז ןגעוו ןופ םיא .ףווא ןייז רפכמ לָאז

 רע ייס ,תודע ןַא זיא רע ןעוו ,גנורעװשַאּב ןופ לוק םעד ןרעה טעו רע סָאװ טימ ןקידניז טעוו רעצימע זַא ןואי ה

 רעצימע זַא רעדָא* ;דניז ַא ךיז ףיוא ןגָארט ןּוא ,ןגָאזסױא טינ טעװ רע ּביוא--סעּפע סײװ רע ייס ,ןעזעג טָאה | '

 -מּוא ןַא ןופ הלָבנ רעד ןָא ייס ,היח רעניירמוא ןַא ןופ הֹלָבנ רעד .ןָא ייס ,ךַאז רעניירמוא ןַא סעּפע ןָא ןרירנָא ךיז טעוו

 רע ןּוא ,ןיירמוא זיא רע זַא םיא ןופ ןליוהרַאפ ןייז טעװ סע ןוא ,ץרש םעניירמוא ןַא ןּופ הלָבנ רעד ןָא ייס ,המהב רענייר

 זיא טײקנײרמוא ןייז רָאנ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ טייקניירמּוא רעד ןָא ןרירנָא ךיז טעוו רע זַא רעדֶאי ;ןקידלושרַאפ ךיו טעװ

 -לּושרַאפ ךיז טָאה רע זַא ןסיוורעד ךיז טעװ רע ןּוא ;םיא ןּופ ןליוהרַאּפ ןייז טעוו סע ןּוא ,טימרעד ןיירמּוא זיא רע סָאװ

 שטנעמ ַא רָאנ סָאװ ,ןטכעלש םּוצ רעדָא ןטּוג םּוצ ןפיל יד טימ ןדערסױרַא ךרּוד ןרעווש טעװ רעצימע זַא רעדָא * ;טקיד

 ןיא קידלוש זיא רע וַא ןסיוורעד ךיז טעװ רע ןּוא ;םיא ןּופ ןליוהרַאּפ ןייז טעװ סע ןוא ,העובש ַא טימ ןדערסױרַא טעװ

 ףיוא ןייז הדוותמ ךיז רע לָאז ,ןּכַאז עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא ךיז טקידלּישרַאפ רע זַא ,זיא * ;ןכַאז עקיזָאדיד ןופ רענייא



 זָהיֵלָע אמה
 = אט םּזַע תֶריֵעְׂשיֹוא הָּבְשִּכ ןאָצַהְדִמ הָבְקְנ אמה

 : הש יה ֹודָי עינס אלדמאו :ותאָּטִחְמ ןקפה ומ רפכו <
 ייִנְב יִנְׁש"ֹוֲא םירת יִּתְׁש אָפַה רֶׁשֲא ומָׁשֲאיֵתֶא איבה
 ח תא איִבהְו :הלעל דָחֶאְו .תאטחל דַחֶא הָוהיִל הנוי
 < "תֶא קל הנושאר תאטחל רֶׁשֲא-תֶא ביִרָקִהְו ןאפה-לֶא
 ט "לע תתאָּטַהַה םדמ הֶּזְִ :לידְבִ אלו וּפְרִע לוממ ושאר
 תאּמַח חכמה דֹוָמי-לֶא הָעְּמִיםֶּדַּב רָאְִּׁנַהְַחַבִּמַה ריק
 ' קפה ויִלָע רֶפְכְו טפשמּכ הָלֹע הֶשָעָי יִנשָהדתֶאְו .:אּוה
 כ = ול חלסנ אָמְהירְׁשֲא ותאטַחמ
 ונָּבְרְקְתֶא איִבַהְו הָנויייִגְב ינעל א םירת יתְשְל ודי
 היל םישידאל תאטַחל תל ו הָּפֲאָה תֶריִׂשֲע אָׂשֶח רֶׁשֲא
 בי -לֶא הָאיִבָהְו :אוָה תאָּטַח יִּכ הנבל היל ןפודאלו מש
 .ּהָתְרָּכזַא-תֶא וצמק אֹולְמ הָנָמִמ | ןהפה ץמקו ןהפה
 י לָּפָכְו :אוה תאָּמַח הָוהְי ישא לע הָחְּבְזִַּה ריטְקִהְ
 זולְסנו הֶֶּאֵמ תחאמ אָמְהיירִׁשֲא וְתאָּׂטַח-לַע ןהפה יָלָע
 וי הָׁשֹמ-לֶא הוה רֵּבַדַה ם :תֶחָנִמַּכ ןהפל התו ול
 = ש ישדקמ הָננְׁשִּב האטה לע לֶעמְתייִכ שָפְג +רמאל
 ְךכרְִּב ןאצהדמ םיִמָּת ליא הָוהיל ומְׁשֲא-תֶא איִבֵהְווהְי
 יט אמה רֶׁשֲא תאו :םָׁשָאְל ׁשֶרּכַה-לַקְׁשִּב םיִלְקְׁשִ "כ
 סל ותא ןֵתָנְו ויָלָע ףסוי :תשימחדתא םלַשי טדקהְךמ
 ;ול חַלְסִנ םשאה ליִאְּב יִלָע רפְכ ןקפהְו
 זי רֶׁשֲא ה תֹוצִמ-לְּכִמ תתַחַא הָתְׂשעְו אָׂטֶחֶת יִּכ ׁשֶפָנ-םאְו
 חי יא איִבָהְו ונע אָׂשָנְו םֵׁשֶאְו עדיחאלו הָניֵׂשְצַה אל
 ןֶחֹּכַה ויִלֶע פו ןֵהֹּכַ-לָא םָׁשֶאל ָךְכְרֶעַּב ןאְצַהְדִמ םיִמָּת
 יי אה םֵׁשֶא :ול חל עדיאל אוהו גנָשרַשֶא ותנגש לע
 5 | היל םשָא םֶטֶא

 = ממ מק ל" ידצב יה 0

 .סָאד יא רעפּפָאדניז ַא םורָאװ ,ךיורײװ

 .טָאד זיא רעפפָאדעו א ;טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ףיוא , ,חּבזמ ןפיוא ןפמעד ןוא-גנונָאמרעד ןייז-ןפיוה ןלופ ןייז

 < וָׁשֲא ותאָטַח לַע הָודיִל ימְׁשָא-תֶא איִבַהְו

 יבש נישת אל"ם

 .רעפּפָאדנַארּב ַא
 רוצ רעפּפָאדניז א רַאפ סָאװ יד ןייו בירקמ לָאו רע ןּוא

 .טינ רעּבָא ,קינעג ריא ייּב ּפָאק ריא ןּפײנקּפָא ןוא ,טשרע

 - ןייז ןעגנערב לָאז רע ןוא*  .טקידניועג טָאה רע סָאװ

 "עג טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ טָאג ּוצ רעפּפָאדלּוש

 .ַא ראפ ,גיצ ַא רעדָא ספעש ַא ,יפניילק ןופ יז א ,טקידניז

 ןופ םיא .ףיוא ייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןּוא ;רעפּפָאדניז

 | .דניז ןייז ןגעוו

 ַא ףיוא גּונעג טינ טגָאמרַאפ טנַאה ןייז ּביוא ןּוא י |

 סָאװ רַאפ רעּפּפָאדליש ןייז רַאפ ןעננערב רע לָאז ,םַאל |

 עגנוי ייווצ רעדָא ,ןביוטלטרוט ײװצ ,טקידניזעג טָאה רע

 רַאפ ענייא ןּוא רעפּפָאדניז ַא רַאפ ענייא :טָאג ּוצ ,ןביוט

 | ;ןהֹּכ | םּוצ ןעגנערב יז לָאְ רע ןּוא *

 .טּולּב םעד ןופ ןצירּפש לָאז רע ןּוא* .ןדײשרעדנַאנַאפ

 .טשער רעד ןוא ,חּבומ ןּופ טנַאװ רעד ףיוא רעפּפָאדניז ןּופ

 .ןּופ טנּורג ןָא ןרעװ טשטעווקעגסיוא לָאז טּולּב םעד ןּופ

 לָאז עטייווצ יד ןוא י* .סָאד ויא רעפּפָאדניז א ;חּבומ

 ןוא ;ןיד רעד יװ יױװַא רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ןכַאמ רע

 | סָאװ דניז ןייז ןנעוו ןּופ םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד |

 .ןרעװ ןּבעגרַאפ טעוו םיא ןוא ,טקידניזעג טָאה רע

 ײװצ ףיוא טינ טגָאמרַאפ טנַאה ןייו ביוא ןּוא יג

 רע לָאז ןּבױט עני ײװצ ףיוא רעדָא ,ןביוטלטרּט

 ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ רַאפ ןּברק ןייז רַאפ ןעגנערב

 לָאז רע ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ לעמלמעז הָפיִא לטנעצ ַא
 םיא ףיוא ןגײלפױרַא טינ ןּוא .לײא םיא ףיוא ןָאטּפױרַא טינ

 םיא ןופ ןפיוהנָא לָאו ןהפ רעד ןוא ,ןהֹּכ םּוצ .ןעגנערּב סע ל רע ןּוא <
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 טעוו םיא ןוא ,ןכַאז עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא טקידניוענ טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז הפ רעד

 .רעפפָאוייפש ַא יװ ױזַא ןהֹכ םּוצ ןרעהעג לָאז סע ןוא .ןרעוו ןּבעגרַאפ
 ךרוד ןקידנו \ טעװ ו ןוא ;ןנישלעפ ַא ןשלעפ טעװ רעצימע זַא י* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא< = =

 ַא ןָא ,ףָאש יד ןופ רעדיװ ַא :טָאג ּוצ .רעפפָאדליש ןייז ןעגנערב רע לָאז ,טָאג ןּופ ןטייקילייה יד ןגעקָא עוראפ ַא

 רַאפ טָאה רע סָאװ ןּוא י* .רעפּפָאדליש ַא רַאּפ ,לקָש ןקילײה ןפיוא ,םילקשירעּבליז ןיא גנּוצַאשּפָא ןייד טיול ,רעלעפ

 ןוא :ןהפ \ םּוצ + ןּבעג סָאד ןוא ,ןופרעד לטפניפ ַא וצרעד ןגיילּוצ ןּוא ,ןלָאצּפָא רע לָאז טייקילייה רעד ןגעק טקידלוש

 - ..ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא .ןּוא ,רעפפָאדלוש ןופ רעדיוו םעד טימ םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד

 ,ןרעװ ןָאטעג טינ ןרָאט סָאװ טָאג ןופ ןכַאוטָאּברַאפ עלַא ןופ ענייא ןָאט טעו ןּוא ,ןקידניז טעוו רעצימע ביוא ןּוא יז

 רעדיװ ַא  ןעגנערּב רע לָאז ,דניז ַא ךיז ףיוא ןגָארט ןּוא ןקידלישרַאפ ךיו טעװ רע ןּוא ,טסּוװעג טינ טָאה רע ליוו

 :ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןּוא ;ןהפ םּוצ ,רעפּפָאדליש ַא רַאפ ,גנּוצַאשּפָא ןייד טיול ,רעלעפ א ןָא ,ףָאש יד ןּופ

 :ןרעװ ןּבעגרַאפ טעוו םיא ןּוא | ,טסּוװעג טינ טָאה רע לײװ ,ןעורַאפ טָאה רע סָאװ עורַאֿפ םעד רַאפ ,םיא

 .טָאג ןגעק טקידלּושרַאפ ךיז רע טָאה ןקידלושרַאפ ;סָאד זיא רעפּפָא
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 ֹירְלעַמּו אָטָהָת יִכ שָפְ !רְמאַל השמדלא הָוהְי רד ,2  :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא ===
 וא די תמושתמדוא ןודקפְּב ֹוהיִמֲעַּב שחְכְו הוהיב לַצֵמ גנושלעפ ַא ןשלעפ טעוו ןּוא ,ןקידניז טעװ רעצימע זַא +

 ב שחְכו הָדַמֲא אָצְמא :ותימעחתַא קָׁשָצ וא לוב בכ ,גָאלנייַא ןַא רבח ןייז ןענעקיילרַאפ טעװ ןוא ,טָאג ןָא

 אָטַחל םֶדָאָה הֶׂשֲַיירׁשֲא לָכִמ תחא"לע רשע עַּבְׁשְִו
 רֶׁשֲא הָלַה-תֶא םיִׁשִהְו טו אמחידיִכ הֶיָהְו :הָנִהב כ

 רַקְּפָה רֶׁשֲא ֹורָקִּפַה-תֶא וא קֶׁשָע רֶׁשֲא קֶׁשצה-תֶא א ל

 עֶבֶׁשי-רֶׁשֲא לפמ וא :אצמ רֶׁשֲא הָדְבֲאָה"ִתֶא וא וָּתִא מו [יפ רעניא ןיא-שלָאפ טרעװש ןּוא ,סע טנקיילרַאּפ
 .רֶׁשֲאַלויָלָע ףֵסייָתׁשִמְַושאֹרְּב 'תא םלָשו כשל ְלע ,ויא * ;דניז ַא טימרעד טינַאּב שטנעמ ַא סָאװ ןכַאז עלַא
 ליא הוהיל ל לֶא לישרַאפ ךיז ןּוא ט | יא הוה איִבָי מָׁשֲא-תֶאְו :ותמשא םֹויְּ גת ולאּוה ה> לָאז ,טקידלּושרַאפ ךיז ןוא טקידניזעג יװַא טָאה רע זַא
 ול רֶפְכְ ו םְׁשָאְל 5 מ םיִמּת וכ יד רעדָא ,טלונעג טָאה רע סָאװ הלוג יד ןרעקמּוא רע

 ּפ | "חב המשל

 ןעדווירק טעוו רע רעדָא ,הלונ ַא רעדָא ,ןופשמ ַא רעדָא

 ןוא סנרָאלרַאפ ןענופעג טָאה רע רעדָא* ;רבח ןייז

 -רַאּפ סָאד רעדָא ,םיא ייּב ןרָאװעג טניילעגנייָא זיא סָאװ
 םעד ןלָאצַאּב לָאז רע ןּוא ;שלַאפ ףיורעד ןרָאװשעג טָאה רע רָאנ סָאװ רעדָא <  ,ןענופעג טָאה רע סָאװ ענערָאל |

 גָאט םעד ןיא ןּבעגּפָא סע רע לָאז טרעהעג סע ןעמעוו םעד ּוצ ;ּוצרעד ןגיילּוצ ןופרעד לטפניפ ַא ןוא ,ןופרעד ןרק

 ַא ןָא ,ףָאש יד ןּופ רעדיװ ַא :טָאג ּוצ רעפּפָאדלוש ןייז ןעגנערּב לָאז רע ןּוא* .קידלּוש ךיז טריפש רע סָאװ
 ןּוא ,טָאג רַאפ םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןּוא** .ןהֹּכ םוצ רעפּפָאדלּוש ַא רַאפ ,גנוצַאשּפָא ןייד טיול ,רעלעפ

 .טימרעד ןקידלּושרַאפ ּוצ ךיז ןָאטעג טָאה רע םעד םעלַא ןּופ רָאנ סָאװ ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ םיא

0 
 ינָּבתֶאְ |רָהַא-תֶא וצ :רמאל השמדלָא הָוהְי רֶּבַדו *  :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ן

 לע הָדָקֹומ לַע הלעה אוה הלעה תרות תא רמאל :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןיז ענייז ןוא ןענרהַא לעּפַאּב *
 ;וּב דקת חָבְזִמַה ׁשֵאְו רקֹּבַהידַע הלילה"לכ הבְוִּמַה סָאד :ארעפּפָאדנַארּב םעד ןּופ ןיד רעד ויא סָאד

 | רָׂשְּב--לַע שבי ל דביִסְנְכִמּ דַב ודִמ ןהפה שבלו 1 א ףיוא חּבזמ ןפיוא דנַארּב ןפיוא אףױרַא טייג סָאװ סָאד זיא

 -לַמ הָלֹעָה-תֶא ׁשאָה לכאת רֶׁשֲא ןְׁשְּדַה-תֶא םִרְו חבומ ןופ רעייפ סָאד ןוא
 שכלו ויִדָנּב-תֶא טשְפּו :חָבְממַה לָצֶא ומָשְו הָבְזִמַה ד \

 -לֶא החְמל ץיִחמ-לֶא | ׁשְדה-תֶא איצוהְו םיִרֵחֶא םיִדְנְּ

 ;ירפ רעד ןיא זיּב טכַאנ עצנַאג
 רעד ןּוא*  .ףיורעד ןענערב ןיא ןרעװ ןטלַאהעג לֶאְו

 הָּבְכִת אל ו ופ"דקות ַחָּבְִּמַה-לַע ׁשֵאָהְו :רוהמ םוָקָמ ה לָאז ןזיוה ענענייל ןוא ,דיילק ןענייל ןיז ןאטנָא לָאז ןהכ
 הלה טיִלָע רע רֶקְּבַּב רֶקְּכַּב םיִצֵע ןהפה ה ָהיִלָע רֶעָבּו יי * לָאז רע ןוא ;ּבײל ןייז ףיוא ןָאטנָא רע
 -לַע דקות דיִמָּת שא ;םיִמְלשַה יִבְלָח ָהילָע ריטקהְו ו  דארב סָאד טרעצרַאפ טָאה רעייפ סָאד סָאװ ףיוא שא
 בה הְָנִּמַה תֶרֹוּת תאְו | ם !הָּכְכִתאָל הבה | = .חבזמ ןּבעל ןָאטניהַא סע לָאז רע ןּוא ,חּבומ ןפיוא רעפּפָא
 םכירהו הבמה יִנָפילֶא הָוהְי יגפל ןֹרָהַאייַנְב ּהָתֹא ח לרעדנצ ןָאטנָא ןוא ,רעדיילק ענייז ןָאטסיוא לָאז רע ןואי
 הָנֹבְּלַה-לֶּכ תֶאְ ּהָנְמְשמ הָחְנִּמַה תֶלָּמִמ וצְמִקְּב ּונָּמִמ ַא ןיא רענַאל ןסיוא ׁשַא יד ןגָארטסױרַא ןּוא ,רעדיילק
 ןטלַאהעג לָאז חּבומ ןפיוא רעייפ סָאד ןּוא* .טרָא םענייר

 .ןרעװ ןשָאלרַאפ טינ לָאז סע ,ףיורעד ןענערב ןיא ןרעוו

 ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ףיורעד ןגיילסיוא לָאז רע ןּוא ;ןגרָאמירפ ןיא ןגרָאמירפ ץלָאה ףיורעד ןדניצנָא לָאז ןהפ רעד ןוא
 ;חבזמ ןפיוא ןענערּב ןיא ןרעװ ןטלַאהעג דימת לָאז רעייפ ַא* .רעפּפָאדירפ יד ןופ סטעפ סָאד ףיורעד ןפמעד ןוא

 | .ןרעוו ןשָאלרַאפ טינ לָאז סע
 - ,חּבומ ןופ טנרָאפ טָאג רַאפ ןענענעג סע ןלָאז ןרהַא ןּופ רעדניק יד :רעפּפָאזייּפש םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּואז |

 םעד ןוא ,לייא ןייז ןופ ןוא ,רעפפָאויפש םעד ןופ לעמלמעז םעד ןופ :ןפיוה ןייז טימ ןופרעד ןעמענּפָארַא לָאז רע ןּוא *

 תצממ ןירינס 'ח אויע ימ 'ב 2 קייב טמק | | עיביס ףמק 'גכ ,ה

 .הָלֹועָּת א |
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 תְרָכְוַא החיג ַחיִר הבמה רוטקהו הָחְנִּמַה-לַע רֶׁשֲא
 ט לכמת תָֹעַמ וינבו ןרהא ּולְכאִי הָעָּשִמ תֶרָתּוַהְו :הָוהיל
 י זרפָאה אֵל ָהוָלְכאְי ְךעֹומ-לָהֶא רַצֲחַּב ׁשֹרָק םֹוקָמְּב

 תאּמַחַּכ אוה טיִׁשְרִק ג שדל ישאמ הָתֹא ִּתִתָנ םֶקלָח ץמָח |
 אי ָכיתָרְל לעיק הָנלְכאְי ןרָהַאינְבִּב רַכָקלָּכ :םָׁשֶאָכְו
 8 } :שדקו םֶהָּב עֶגיירָׁשֲא לָּכ הָוהְ ישאמ
 "א וינָבּו ןרהא ןפרק : ;רמאל הָשֹמ-לֶא הָוהְי רדיו

 זרַּפֲאָה תֶריִׂשֲע ותא חַׁשֶּמִה םֹיּב } הוהיל ביִרְקַירָׁשא |
 : בָרַעְּב הָתיִצֲחַמּו רֶקֹּבַּב ּהָתיִצֲחְמ דיִמָּת החמ תֶלֶס -

 יי תַחְנִמ יניִפְּת הנאיִבִת תֶכְּבְרִמ הֶשָצּת משב תַבָחְמלַפ
 ש ויָּתְַּת חישֶמַה ןֵַֹּהְו :הָוהיִל ַחָהיניַחיִר .םיִרְקַת םיִּתַּפ
 ₪ "לו :רַטְקִּת ליִלְּ הוהיל םֶלועדִַח התא הֶׂשֲעַי וינְבִמ
 פ :לָכֶאַת אל הָיְִּ ליִלָּב ןהפ תַחְנִמ
 " -לֶאְו ןרָהַא-לֶא רד :רמאל הָׁשֹמילֶא הָוהְי רבדוו
 טֶחָּׁשִּת רֶׁשֲא םֹוקְמִּב תאָטחַה תֶרֹוּת תאו רמאל ןנְּב
 :אוה םישדק שדק הוהְי יִנְפִל תאָּטִחַה טֵחָׁשִּת הָלֹעַה
 ש לֵמָאֵּת שרק םקְמְּב הָוְלְכאי ּהָתֹא אָּמִהְמַה ןחפה
 : ׁשֶּדְקִי הָרָשבּב ערש לָּכ :דעמ לָהֶא רחב
 םוקמְּב טּבכְּתְהיִלְע הי רֶׁשֲא רֶנְּבַה-לַע הממ הי רֶשֲאו
 וכ יִלְבּב--םִאְו רבי ו וָב-לַׁשְבִּ רֶׁשֲא שרחיילכו ּ!ׁשְרָק
 בכ זבנהְלּב רכָ-לּכ ;םִיָּמַּב ףֵּטָׁשְו | קרמו תֶלָׁשִּב תֶשחְנ
 פ לָשָא תאָּטִח-לָכְו :אוָה םישדק ׁשֶרֶכ התא  לֶכאֹי
 :לכאַת אל שָרְקִּב רפכל דעומ ?הָא-לַא הממ אָבּוי
 8 :ףֶרָּׂשִּ אָפ

 ב רשא םֹוְמִּב ;אּוה םישדק שדק םָׁשָאָה תר תא
 קרש .ומדתֶאְו םָׁשֶאָה-תֶא טחש הָלֹעהתֶא ּוטָחְש
 ג תא טממ .בירקי יּבְלָמיִלְּכ תֶאְו :ביִבָס ֵַבְמַה-לַע

 .ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז סע ;ןרעוו טנערּברַאפ ןצנַאג ןיא לָאז ןהפ ַא ןופ רעפּפָא
 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה סָאג ןּוא 1 :ןָאז וצ יװַא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענרהַא וצ דער *
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 לָאז רע ןוא ;רעפפָאויפש ןפיוא סָאװ ךיורייוו ןצנַאג

 חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ חבומ ןפיוא גנּונָאמרעד ץיז ןפמעד
 ןרהַא ןסע ןלָאז םיא ןופ עקירעּביא סָאד ןּוא"  .טָאג ּוצ

 ַא ןיא ,ןרעװ ןסעגעג סע לָאז טרעייועומּוא ;ןיז ענייז ןּוא
 .ןסע סע יז ןלָאז דעֹומ-להֹוא ןופ ףיוה ןיא ;טרָא ןקילײה

 = קלח רעייו רַאפ .טרעייועג ןרעװ טקַאּבעג טינ לָאז סע יי

 א ;רעפּפָארעײּפ עניימ ןּופ ןּבעגעג ייז סָאד ךיא בָאה

 ,רעפּפָאדניז סָאד יװ ױזַא ,סָאד זיא טייקילייה עטסקילייה

 .רעפפֶאדלּוש סָאד יװ יװַא ןוא = "סנָאמ רעדעװטעיי

 ןַא ;ןסע סע געמ ןרהַא ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןיױשרַאּפ

 -רעייפ יד ןּופ תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא טכער קיבייא

 לָאז םעד א ןרירגָא ךיז טעװ סָאװ ץלַא ;טָאג ןופ רעפּפָא
 .קילייה ןרעוו

 :ןגָאז וצ יוזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאנ ןּוא

 יז סָאװ ,ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ןּופ ןברק רעד זיא סָאד יי

 טרעװ רע סָאװ נָאט םעד ןיא טָאג ּוצ ןייז בירקמ ןלָאז

 רעפּפָאזיײּפש ַא רַאפ לעמלמעז הָפיֵא לטנעצ ַא :טּבלַאזעג

 טפלעה ַא ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןופרעד טפלעה ַא ,דימת

 לָאז ,לייא טימ ,ןַאפקַאּב ַא ףיוא ** .טנװָא ןיא ןופרעד

 דנערּב סע ּוטסלָאז ןגָאלשעגכרּוד טיג ;ןרעװ טכַאמעג סע

 סע ּוטסלָאז ןקָארּב ןיא רעפפָאוייפש טקַאּבעג ַא ;ןעג
 רעד ןּוא * .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ןייז בירקמ

 ןשיווצ ןּופ טרָא ןייז ףיוא רעטּבלַאזעג רעד זיא סָאװ ןהפ

 וצ ןצנַאג ןיא ;ץעזעג קיבייא ןַא ;ןכַאמ סע לָאז ,ןיז ענייז

 ןייּפש רעדעװטעי ןוא * .ןרעװ טפמעדענ סע לָאז טָאג

 "עג לָאז ,ןטכָאשעג טרעװ רעפּפָאדנַארּב סָאד ּוװ טרָא םעד ןיא :רעפּפָאדניז םעד ןופ ןיד רעד ןיא סָאד

 .סָאד ויא טײקילײה עטסקילײה ַא ;טָאג רַאּפ רעפּפָאדניז סָאד ןרעװ ןטכָאש
 .דעֹומילהֹוא ןופ ףיוה ןיא ,ןרעװ ןסענעג סע לָאז טרָא ןקילײה ַא ןיא ;ןסע סע לָאז רעפּפָאדניז ַא רַאּפ

 .ףיוא סע טגנערּב סָאװ ןהֹּכ רעד *י
 ץלַא 20

 ףיוא טּולּב ןייז ןּופ ןצירפשפיורַא טעװ סע ביוא ןּוא ;קילײה ןרעװ לָאז ,שיילפ ןייז ןָא ןרירנָא ךיז טעו סָאװ <
 .טרָא ןקילײה ַא ןיא ןשַאװ ,ןצירּפשפױרַא טעװ סע סָאװ ףיוא סָאד ּוטסלָאז ,דוּב ַא
 | ;ןרעװ ןכָארּבעצ לָאז ,ןירעד ןרעװ טכָאקעג טרעװ סע סָאװ
 .רעסַאװ טימ ןרעװ טקנעוושעגסיוא ןּוא ,ןרעװ טרעיישעגסיוא יז לָאז ,ילּכ

 ַא ;ןסע סָאד געמ םינהפ יד .סָאד ןיא טייקילייה עטסקילייה

 ילּכ- ענעמ"ל יד ןּואיי |
 ענרעפוק ַא ןיא טכָאקעג טרעו סע ביוא ןּוא

 ןשיװצ ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי*

 טּולּב ןייז ןּופ סָאװ ,רעּפּפָאדניז ןייק רעּבָא **
 -רָאפ סע לָאו רעייפ ןיא ;ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז ,םּוטקילײה ןיא ןייז וצ רפכמ ידּכ דעֹומילהֹוא ןיא טכַארּבעג טרעוו
 .ןרעוו טנערב

 טרָא םעד ןיא" .סָאד זיא ט"קיליה עטסקיל"ה ַא :רעפפָאדלוש םעד ןופ ןיד רעד לא סָאד ןואי ז
 ןעמ לָאז טולב ן"ו ןוא ;רעפפָאדלוש סָאד ןטכעש ןעמ לָאז ,רעפּפָאדנַארּב סָאד טכעש עמ ּוװ

 םעד ,םיא ןּופ ןײז בירקמ ןעמ לָאז סניז סטעפ עצנַאג סָאד ןואי .םּורַא דנור חּבומ ןפיוא ןעונערפש



 21-4 ,1 | =  וצ ,ארקיו 172

 יִִּׁש תֶאְו !בֶרֵּקַח-תֶא הָּמִכְּמַה םֶלֶחַה--תֶאְו הילאה ד ,דײװענניא יד וצ טקעד סָאװ סטעפ סאד ןוא ,לדײװ

 "תֶאְו םיִלָמְּכַה-ִלַע רֶׁשֲא לע רֶׁשֲא בלחהדתאו תיִלְּכַה | ייב סָאװ ,ייז ףיוא סָאװ סטעפ סָאד ןּוא ,ןרינ עדייּב ןּוא

 םבָתֹא ריִטְקִהְו !הָנֶרִסְי תִלְּכַה-לַע ֶבּכַה-לַע } תֶרָתֹיח ה
 רכז גאה םָשָא הוהיל השא החמה ַהֹּכַה ו 6 7 קל ו ייּב--רעּבעל ןרעביא שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןעקנָאלפ יד
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 .ּזאוְה םיִׁשְרַמ ׁשֶרָק לכָאי שודק םיִקָמּב וגלְכא םיִנֲהְַּּ לָאז ןהֹּכ רעד ןוא" .ןעמענּפָארַא סע ןעמ לָאז ןרינ יד
 וּב"רֶּפַכְי רֶשֲא ןהפה םֶהָל תַחַא הרה םֶשֶאְּכ תאָּמַהַּכ ' א טָאג וצ רעפפָארעייפ ַא ,חבומ ןפיוא ןפמעד סע
 רֶׁשֲא הלפה רוע שיא תַלָע-תֶא םירקמה ןאכתו :היהי ול " ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי" .סָאד זיא רעפּפָאדליש

 רַב הֶפאֵּת רֶׁשֲא הָלָנמיִלָכְו  הָיהְי ול ןהפל בירקה לָאז טרָא ןקילײה א ןיא ;ןסע סע :עמ םינהפ יד ןשיווצ
 התא בירקמה ןהפל תֶבָחַמ-ַעְ תשחרמב הֶׂשֲַ כו

 ניל הכרח ֵמָׁשביהְלולְב הָחְנִמ-לָכְו ּהָיְהִת ל י | :טאד ויא טיקילייה עטסקילײה ַא ;ןרעװ ןסענעג סע
 פ - / ּווְחָאְּכ שיא הָיְהִת ןְרָתַא - ןיד ןייא ,רעפּפָאדלוש סָאד יװַא רעפָּאדניז סָאד יװי

 למ :הוהיל ביִרְקִי רֶׁשֲא םימלשה זחַבָז תֵרֹוּת תאֹ 'לש לָאז םיא ּוצ ,רפכמ טימרעד זיא סָאװ ןהפ רעד :ייֵז ךַאפ

 תרוצמ תולח התה חַבז-לע ! ביִרָקְִ בירק הדות סנצימע בירקמ ויא סָאװ ןהפ רעד ןוא*  .ןרעהעג סע
 תֶכָּבְרִמ תֶלָס |ןֶמַשּב יִחָׁשִמ תוצמיקיקרוְִמשּב תלּולְּב | 2

 ונְּכרִק בירק ץמח םֶחָל תלחילע :ןמשב תֶלּולְּב תֶּלַה * = |
 ןרקילפמ ' לֶחָא ּונָמִמ בירקהְו גוימלש תֶדֹוּת חבקלע די = .ןהפ םוצ ,םיא ּוצ ןרעהעג ,ןעװעג בירקמ טָאה רע סָאװ <

 :הדָיְהִי ול םיִמָלְּׁשַה םַּד-תֶא קָרּוה ןהכל הוהיל הָמּורָּת | | ,ןוויוא ןיא ןקַאּבעג טרעװ סָאװ רעפפָאוייפש ךעלטיא ןּוא י

 ינואל לכי ְּבְרִק יב וימלש תדות חמו רַׂשְבּו וט ,ןַאפטָארּב ַא ןיא טכַאמעג טרעװ סָאװ .סכעלטיא ןּוא

 | םִוִּב ֹונָּבְרֶק חַבָז הב וא | רֶדָניטִאְו :רֶקְּבידַע ּשָּמִמ מ

 !!לְכָאי ממ רתוגה] תָרֲחָּפִמּו .לכאי וחְבְחתֶא יבירקה הוה |
 םִאְו :רָָׂי שאב ישילשה | םייב חכה רשְבִמ רנה " רעפּפָאזײּפש ךעלטיא ןוא * .בירקמ סָאד זיא סָאװ ןהפ

 | אל שלשה םיּ ויָמָלְׁש חַבז--רֵׂשְּבִמ לֵכֲא לֵכָאַה עלַא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןקורט רעדָא ,לייא טימ טשימרַאּפ

 שפה היהי לו ל בשחי אל ותא םירקמה הָצְרִי .ןרעדנַא םּוצ יו יוזַא םענייא וצ ,ןרהַא ןופ רעדניק

 אֵמָש-לֶבְּב עי רֶׁשֲא רֶׁשְּבַהְו :אשת הנע יעמ תלכאה <

 :רָׂשָּב לכא* רֹוהָטילָּכ רֶשְבה הֶרָׂשִי שָאָּב לבא אל | - |
 ההיל רֶשֲא טיִמָלְּׁשַה חַבּוִמ רָׂשָּב לֵכאֹהירְׁשֲא שפה כ רַאפ סע טגנערּב רע םיוא * :טָאג ּוצ טננערּב רעצימע

 יב שפנו :הימעמ אוָהַה שפנה הָתְרְבִנְו וילע ותָאְמֶמְו אכ רעפּפָאקנַאד םעד טימ ןעננערּב רע לָאז ,גנוּבעגקנַאד ַא

 וא הָאְמִמ הָמָהְבִּב ! יא םדא תַאְמְמְּב .אמָמ-לָכְּב עֶנִה -ץנמוא ןוא ,לײא טימ טשימרַאּפ תולח עטרעייזעגמוא

 רעפּפָאדנַארּב םעד ןּופ לעפ סָאד לָאז ,רעּפּפָאדנַארּב ַא

 םעד ּוצ ,םיא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןַאפקַאּב ַא ףיוא רעדָא

 סָאװ רעפּפָאדירפ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד ןּוא

 טימ םענייא ןיא * .לײא טימ טשימרַאפ תולח ,ןגָאלשעגכרּוד טוג לעמלמעז ןּוא ,לייא טימ טרימשַאּב סנכוק עטרעייז

 .לָאז רע ןּוא'* .קנַאד ןופ רעּפּפָאדירפ ןייז ייַּב ּבָאנרעפּפָא ןייז ןעגנערב רע לָאז טיורּב ןטרעייועג ןופ תולח

 סָאד טגנערּפש סָאװ ןהפ םעד ּוצ ;טָאג ּוצ גנּודיישפָא א בָאגרעּפּפָא רעכעלטיא ןופ .סנייא ןעננערּב ןופרעד

 ןסעגעג זומ קנַאד ןופ רעפּפָאדירּפ ןייז ןופ שיילפ סָאד ןּוא י* -.ןרעהעג סע לָאז םיא ּוצ ,רעפּפָאדירפ םעד ןּופ טּולּב

 סָאד רעּבָא ביוא" .ירפ רעד ןיא זיּב ןופרעד ןוָאלרעביא טינ לָאז רע ;ןּברק ןייו ןופ גָאט םעד ןיא ןרעוו

 זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןרעװ ןסעגעג סע לָאז ,ּבָאג עקיליוויירפ ַא רעדָא ,רדנ ַא זיא ןּברק ןייז ןּופ רעפּפָאטכַאלש

 ןופ טּבײלּב סָאװ רעּבָא = .ןרעװ ןסענעג ןופרעד טביילב סָאװ געמ ןגרָאמ ףיוא ךיוא ןּוא ;רעפּפָאטכַאלש ןייז בירקמ

 דעג טעװ ןסענעג ביוא ןּוא** .ןרעװ טנערּברַאפ רעייפ ןיא לָאז גָאט ןטירד ןפיוא רעפּפָאטכַאלש םעד ןּופ שיילפ םעד

 טנכערעג טינ טעוו סע ;ןרעװ טקיליװַאּב טינ סע טעװ , גָאט ןטירד ןפיוא רעפּפָאדירפ ןייז ןופ שיילפ םעד ןופ ןרעװ ןסעג

 ןייו ןגָארט טעװ ןופרעד טסע טָאװ שטנעמ רעד ןּוא ,ןייז סע טעװ טייקידרעוומוא ןַא ;בירקמ סָאד ויא סָאװ םעד ןרעוו

 טנערּברַאפ סע לָאז רעייפ ןיא ;ןרעװ ןסענעג טינ לָאז ,סניירמּוא סעפע ןָא ןרירנָא ךיז טעוו סָאװ שיילפ סָאד ןּוא <  .דניז |

 שיילפ ןסע טעוו סָאװ שטנעמ רעד ןּוא* .שיילפ סָאד ןסע ,ןייר זיא טָאװ רעכעלטיא געמ-שיילפ סָאד יױזַא רעּבָא .ןרעוו

 ןּוא** .קלָאפ ריא ןופ ןרעװ ןטינשרָאפ לָאז לעז ענעי ,םיא ףיוא טײקנײרמוא ןייז טימ ,טָאג וצ סָאװ רעפּפָאדירּפ א ןּופ

 ,המהּב רעניירמּוא ןַא ןָא רעדָא ,ןשטנעמ ַא ןופ טייקניירמּוא רעד ןָא ,סניירמּוא סעפע ןָא ןרירנָא ךיז טעװ רעצימע זַא
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 הוחל רֶׁשֲא מלטה דַבו-רשְּבִמ לכ אממ ץֵקָׁשילְכִּב
 בכ הדשמזלֶא הָוהְי רפדנ :היִמעמ אוהַה שפה הָתְרְכִ
 ג בֶׂשָכְו רוש בֶלח-לּכ רמאל לַאְרְשי נביא רבּד :רמאל
 דכ -לֶכָל הֶׂשֶַי הפרט .בֶלָחְ ֶלָבְנ בלַחְו :ולפאת אֵל וַעְ
 הכ "ןִמ בלח לכאדלִּכ יִּכ :והְלְכאָה אל לכֶאְו הָכאָלְמ
 שפה הָתְרְכִ הוהיֵל השא הָנמִמ ביִרְקַי רֶׁשֲא הָּמֵדְּבַה
 כ םֶכיֵתְבׁשִמ לב ולכאת אֵל םִלִכְו :הימעמ תֶלְכאָה
 ּכ הָתְרַכִנ טֶה-לּכ לָכאֹהירׁשֲא ׁשֶפָיִלְּכ !הָמֵהּבַלְ העָל
 פ :הימעמ אוהה שפה
 - טאר ינְב-לֶא רֵּבַד :רַמאַל הָשִמ-לֶא הָוהְי רד
 ונָפְרְקתֶא איִבָי הוהיל וְמָלְׁש חחַבו-תֶא בידקמה רמאל
 ל דתֶא הוה ישא תא הָניִאיִבְּת ויָדָי !ויְמִלָׁש חבמ הוהיל
 הֵָפּנְּת ותא ףיָהל הָזְחֶה תֶא ּונָאיִבְי הָָחֲהיִלַע בֶלֲחַה
 אל ןָיָהְו הָחָּבמִה בלחההתא ןתפה ריִטְקִהְו !הָוהְי ינָפל
 גל תדָמּורְת נתת ןימיה קוש תַאְו ּיִנָבְלּו ןרהאל הָוחַה
 ל דתֶאְ םיִמָלְּׁשַה םדִחתֶא םילקמה : !םֶכיֵמְלׁש יֵחְבּומ ןהכל
 דל יָכ :הנמל מיה קיש היהת ִל והא י ינְּבְמ בֵלֶחַה
 זרָאמ יִּתְחַקְל הָמּוְּתַה קָׁש | תֶאְו הָפּונְּתַד הָוֲח--תֶא
 ןהפה האל םתא ןֵּתֶאָו םֶהיֵמְלִׁש יִחְבּומ לאש
 הל ןֹרֲהַא תַחְׁשִמ תא] ;לֵאָרׂשִי יִנְּב תֶאמ .םלוע- קָחְל ונמל
 ןהכָל םָתֹא .בירקה סיב הָוהְי ישאמ דיָנְּב תחשמו
 .ול בתא וָהְׁשִמ םֹויְּב םֶהְל תפל הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲא 1הוהיל
 ל קדנותה תאו :םֶתְרְרְל םליע תֶּכִח לארְשי ינְּב תֶאמ
 .חֶמְזל םיאּולמלו םשאלו תאָּמַחַלְו הנמל .ןולעל
 חל םםויּב יִעָס ַהְּב השמדת הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא | ;םיִמָלְׁשַה
 זרח םֶהנְּבְרִק-תֶא בִרָקַהְל לֵאָרְׂשִי + יִנְּב--תֶא ותוצ
 5 :יניִס רֵּבְרִמְּב

 .טָאנ ּוצ גנוּבייהפיוא א ןּבייהוצפיוא יז ידּכ ,טסּורּב יד ;ןעגנערּב רע לָאז טסּורּב רעד טימ סטעפ סָאד

 -.רעדניק ענייז ּוצ ןוא ןענרהַא ּוצ ןרעהענ לָאז טסּורּב יד ןּוא ,חּבזמ ןפיוא סטעפ סָאד ןפמעד לָאז ןהפ

 .רעפּפָאדירפ ערעיײַאי .ןופ ןהפ םּוצ גנודיישפָא ןַא ןּבעג ריא טלָאז לקנעש ןטכער
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 :טעװ רע ןוא ,ץרש .םעניירמּוא זיא סע רעסָאװ ןָא רעדָא

 לָאו ,טָאג וצ סָאװ רעפּפָאדירפ ַא ןופ שיילפ םעד ןּופ ןסע

 0 .קלָאפ ריִא ןופ ןרעװ ןטינשרָאפ לעו ענעי

 \ אז ּוצ יוז ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא **

 \ | 3 וצ ױזַא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד וצ דער"

 צר רעדָא ,ספעש ַא רעדָא ,סקָא ןַא ןופ בֶלֵח ןייק |

 .,רענעלַאפעג ַא ןופ בַלַח ןּוא *

 ףיוא ןרעװ ןָאטרַאפ עמ ,רעטקּוצרַאפ ַא ןּופ בָלַח ןוא

 .ןסע טינ ריא טלָאז ,גיצ

 :.ןפע טינ סע :ריא טלָאז ןסע העּבָא ;טעּברַא ײלרעלַא

 .סָאװ המהּב ַא ןופ בָלֵח טסע סָאװ רעכעלטיא םורָאװ *

 .רעד לָאז ,טָאג ּוצ .רעפּפָארעײפ ַא ריא ןּופ בירקמ זיא עמ

 | .קלָאפ ןייז ןופ ןרעו ןטינשרַאפ ,סע טסע סָאװ שטנעמ

 3 ערעײַא עלא ןיא ןסע טינ ריא טלָאז טולב ןייק ןּוא =

 .רעכעלטיאיי = ".המהב ַא ןּופ ייס ףוָ ַא ןופ ייס ,רעטרע

 לע ענעי , ,טולב זיא סע רעסָאװ ןסע טעװ סָאװ שטנעמ

 ל לורה .קלָאפ ריא ןּופ ןרעוו ןטינשרַאפ לָאז

 :;ןנָאז .וצ 'ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא" ==
 5 192 ?ןגָאז ּוצ יװַא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער *

 ,טָאג וצ רעפּפָאדירפ ןייז בירקמ זיא סָאװ רעד

 .ורֵעְפְפָאדיִרפ ןייו ןופ טָאג ּוצ ןּברק ןייז ןעגנערּב לאו רע

 ;טָאג ןופ רעפּפָארעײפ יד ןעונערב ןלָאז טנעה ענייזי*

 רעד ןוא"

 .םעד ןּוא =
 .ןּוהַא ןופ רעדעק יד ןּופ רעד יי

 אפי לקנעש רעטפער רעד ןרעהעג לָאז םיא וצ ,סטעפ סָאד ןוא רעפּפָאדירפ םעד ןּופ טּולּב סָאד בירקמ זיא סָאװ

 ןופ רעדניק יד .ןּופ ןעמונעג ךיא ּבָאה גנודײשּפָא ןּופ לקנעש םעד ןּוא גנּוּבייהפיוא ןּופ טסורב יד םורָאװ** .קלח ַא

 .,טכער ןקיּבײא ןַא רַאפ ,רעדניק ענייז וצ ןּוא ןהפ םעד ןרהַא ּוצ ןּבעגעג יז ּבָאה ןוא ,רעפּפָאדירפ ערעייו ןופ ,לארשי

 יי יי - | | | .לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ
 גָאט ם םעד | ןיא טָאג \ ןופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ ,רעדניק ענייז ןופ לייט רעד ןּוא ,ןענרהַא ןּופ לייט רעד זיא סָאד

 ופ רע רעדעק יד ןופ ןּבעג ּוצ יז ןליופאב טָאה טָאג סָאװ** ;טָאג ּוצ םינהפ ןייז ּוצ ןענענענ טכַאמעג ייו טָאה עמ סָאװ <

 י < ,תורֹודירֹוד ערעייו ףיוא טכער קיבייא ןַא ;טּבלַאזעג יז טָאה עמ סָאװ גָאט םעד ןיא ,לארׂשי

 .ןּוא ,רעפּפָאדלוש ןרַאּפ ןּוא ,רעפּפָאדניז ןרַאפ ןוא ,רעפּפָאזײּפש ןרַאפ ,רעפּפָאדנַארּב ןרַאפ ןיד רעד זיא סָאד

 לָאט םעד ןיא ,יניס גרַאּב ןפיוא ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ * ;רעֿפּפָאדירפ ןרַאפ ןּוא ,אגנוליפרעד ןופ ןּברק ןראפ

 | ..יעס רבדמ ןיא ,טָאג וצ תונּברק ערעַײז ןייז וצ : בירקמ לארשי ןופ רעדניק יד ןליופַאּב טָאה רע סָאװ |

  ,.טפ תומש עז ,גנואייוונײַא :ה .ד אה
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 וינָּב"תֶאְו ןרהאדתא חַק !רְמאַּל הָשמ"לָא .הָוהְי רדיו יי | / 0

 תאָּטַחָה רפ ! תֶאְו הָחָׁשּמַ ןִמָׁש תַאְו םיִדָנְּבַה א ותא | יד ןוא ,םיא טימ ןז עניז ןוא ןענרהַא םעני

 הרַדִעַההלָּ תֶאְו :תֹוצַּמִה לס תַאְ םיליאה ינָש תֶאְו ג ןופ סקָא םעד ןוא ,גנּוּבלַאז ןופ לייא סָאד ןוא ,רעדיילק

 הָוִצ רֶׁשֲאַּכ הָשמ שעמ :דעומ לֶהֶא חַתָּפילֶא לֶהְקַה ד | =
 | רֶמאּו :דעומ לה התפילא הָדָעָה לקה ותא הָוהְי ה = "מוא ּברָאק םעד ןוא ,סרעדיוו ײװצ יד ןוא ,רעפּפָאדניז

 ;זכומכ םתֹא ץמרמ וינְבתֶאְו ןיה ַאתֶא השמ ברקמ ו

 ותא שָבְלִו טְנְבַאָּב ותא רנדיו תַנְֹּכַהיִתֶא וילע ןתמ + .דעֹומילהֹוא ןופגנַאגניײ
 בֶׁשֹהְּב ותא רגחיו דַפאָה-תֶא יָלָע א למה --תֶא ;ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ יװַא ןָאטענ השמ טָאה +

 -ִלָא ן ןתיו ןְׁשְחַה-תֶא ויל םָשוו *:וְּב ול דפאיו רפאה ח 0-0 וי /
 -לַע תַפנְצִּמַה-תֶא םשיו ;םיִּמִּתַהתֶאְו םיִרּואָה-תֶא ןֶׁשחַה ט דלהוא ןופ גנַאגנייַא םוצ טלמַאזעגנייַא ךיו טָאה הדע יד ןּוא

 בֶהְּוַה ץיצ תא ויָנְּפ לומ-לֶא תֶפְנְצִּמַהלַע םֶׁׂשַָו ושאר זיא סָאד :הדע רעד וצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא*  .דעומ

 ודֶׁשֹמ הַּקִיַו !הָשמ-תֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ ׁשֶרֹּמַה דני \ - 0

 וב-רָשֲא-לְכ-תְֶ |ןָּכָשמַה"תֶא חשמינ האשמה ןמָשתֶא | טַאה השמ ןוא* .ןָאט ּוצ ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד

 השִמו םימעּפ עַבָׁש הבמה" ונממ זיו ;םָתֹא שדקיו אי 1 טָאה רע ןּוא ,ןיז ענייז ןּוא ןענרהַא ןענענעג טכַאמעג

 :םשדקל יִַּכ"תֶאְו ריִּכַה-תֶאְו יָלּכ-לָּכ-תֶא מַה תֶא | -

 ותא חמו ןְרָהַא שאר לע השמה ןמשמ קֹצַּו גי ך"* ןָאטעגפױרַא טָאה רע ןוא' .רעסַאװ טימ ןשַאװעג

 זרנִּתְּכ םשָּבלו ןרָהַא יָנְב-תֶא השמ ברק :ושדקל 2 ןוא ,לטרַאג ןטימ טרּוגעגמּורַא םיא ןוא ,לדמעה סָאד םיא |

 קדוצ רֶׁשֲאַּכ תֹוִעָּבְנִמ םִהָל שבחי טנבא םָתֹא רוחו | | וי
 ןְרָהֵא מי תאטחה רַּפ תֶא ׁשֵּיַו :הׁשמ-תֶא הָוהְי

 ל טחְשיו :תאטחה רפ ׁשאֹהילַע ,םֶהיֵדְי-תֶא ויָנָבּ וט דוַאּבמּורַא םעד טימ טרנעגמּורַא םיא ןּוא ,דופָא םעד

 וָּבְצֶאְב ביִבָס חמה תֹונְרַ-לַע ּתִַו םיָדֵד-תֶא השמ | 1
 ַחְִּּמַה דֹוָמָילֶא צי טלית ַחְּבְוִמַה--תֶא אט

 -לַע רֶׁשֲא ֶלַחַה-לָּכ-תֶא חקיו ויָלָע רֵפַכְל והשדקימ 5 ןָאטעגפױרַא ןוא ,ןֶשֹוח םעד םיא ףיוא ןָאטעגנָא טָאה.רע

 הְְלָח-תֶאְ תיבה יְִּׁש-תֶאְו בכה תֶרֶתי תֶאְ קה
 - ִרָשְּבתֶאְו ורֹע-תֶאָו רֶפַהְדתֶאְּו :הָחַּכְַּמַה השמ רמקמ "

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ח

 מח םיא ףיוא ןָאטעגפױרַא ןוא ,לטנַאמ םעד טדײלקעגנָא םיא

 ןוא* .טימרעד דֹופַא םעד ןדנּוּבעגנָא םיא ןּוא ,דֹוּפָא ןופ

 = "עַגנָא םיא טָאה רע ןּוא .םימוּתו-םירּוא יד ןשוח ןפיוא

 עמימ ץמק 26 = םיקספב הדחה שח ,ביוה רעד ףיוא ןֶאטעגפיורַא ןּוא ,ּפָאק ןפיוא ּביוה יד ןָאט

 - ןּוא יי .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,ןיורק עקילייה יד ,ךעלּבנרעטש ענרעדליג סָאד ,טַײזרעדָאפ רעד ףיוא

 ײז טָאה ןּוא ,םיא ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ןּכשִמ םעד טּבלַאזעג טָאה ןוא ,גנוּבלַאז ןופ לייא סָאד ןעמונעג טָאה השמ

 ןּוא ,חּבומ םעד טּבלַאזעג טָאה רע ןוא ;לָאמ ןּביז חּבומ ןפיוא ןופרעד טצירפשעג טָאה רע ןואי* .טקילייַהעג

 םעד ןּופ ןסָאגעגֿפױרַא טָאה רע ןּוא* .ןקילײה ּוצ ייז ,לעטשעג ייז ןוא סַאפטנַאה םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא

 -עג טכַאמעג טָאה השמ ןּוא* ,ןקילײה ּוצ םיא ,טּבלַאזעג םיא טָאה ןּוא ,ּפָאק סנרהַא ףיוא גנוּבלַאז ןּופ לייא

 יװ ױזַא ,ןעלטיה ןדנּוּבעגנָא ייז ןּוא ,ןעלטרַאג טרּוגעגנָא ייז ןוא ,ךעלדמעה ןָאטעגנָא יז טָאה ןּוא ,ןיז סנרהַא ןענעג

 ןיז ענײז ןּוא ןרהַא ןּוא ,רעפּפָאדניז ןופ סקָא םעד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןּוא :+ .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג

 ןוא ;ןטכָאשעג םיא טָאה עמ ןּוא** .רעפּפָאדניז ןופ סקָא םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייו טנעלעגנָא ןּבָאה

 ,םּורַא דנור חבומ ןופ רענרעה יד ףיוא רעגניפ ןייז טימ ןָאטעגפױרַא טָאה ןּוא ,טּולּב סָאד ןעמונעג טָאה השמ

 ידּכ ,טקילײהעג םיא ןּוא ,חּבומ ןּופ טנּורג ןָא ןסָאגעגסױא רע טָאה טּולּב !עקירעּביאו סָאד ןּוא ,חּבומ םעד טקינײרעג ןוא

 "על ןּופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד ןעמונעג טָאה רע ןּוא * .םיא ףיוא ןייז וצ רפכמ

 ןייז ןוא ,לעפ ןייז טימ סקָא םעד ןּוא = .חּבומ ןפיוא טפמעדעג סע טָאה השמ ןּוא ,סטעפ רעייו ןוא ןרינ עדייב ןוא ;רעּב



 308 ,ח

 זה הָוצ רֶׁשֲאַּכ הנחמל ץוחמ שאְּב ףֵרָׂש וׁשרּפ-תֶאְ
 / חי נב ןרהא וכמְסו הלעה ליא תֶא בלקה !הָׁשִמ-תֶא
 ₪ דתרֶא השמ קרוי שחשו :ליִאָה שאר"לע םֶהיֵדְי-תֶא
 כ ימיו חת חַּתנ לֶיַאָה-תֶאְו :םיִבָמ חֵּבְומַה-לַע םֶּדה

 +ןו"-

 .אכ םֶרָקַהדתֶאְו :רדָפַ-תְֶ םיחמנהדתֶאְו שארָהיתֶא הֶׁשמ

 ליאל "תֶא הֶשמ רטקמ םִיַּמַּב ץֶחְר םיעְרְּכַהתֶאְ
 זדוהיל אוה הָעא מי חיל אה הלֹע הָחָּבִּמַה
 יש יִנָׁשֲה לֶיַאָה תֶא | ברקו !הָשמ-תֶא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַמ
 | שארהלע םֶהֵי-תֶא ויגו ְרֲָא וכמי .םיאְלמה לא
 כ א דונְּת--לַע יו ּוּדִמ השמ חקיו | טסשיו ;ליָאָה

 ולנר ןָהְּב-לַעְו תיִגְמִיַה ֹודָי ןֶהָּב--לַעְו תיִגְמִיַה ןְרָהַא
 דכ -לָע ן םֶּדַהְוִמ השמ ןתמ ןרָהַא ינְבתֶא בקי :תיִנָמִיַה
 | לכ ןהְפ"לַעְו תיְִמִַה םֶדָ ָהָּכילַעְו תינוק םֶנא דְיִנֶת
 הכ חו :םיִבָס ַחָכומַה-לַע םדָהדתֶא השמ קרזו תֶילְמִוַה |

 = פרקה"לע רֶׁשֲא בלחַהילָפתֶאְ הָלֵאָה-ֶאְו בֶלַתַה-תֶא |
 | זר ןַהְבִלח--תֶאְ תילְַּה יתׁש-תֶאְ רֵבָּכַה תֶרָתֹי תאו
 כ תלה !חקל הָוהְ ינָפל | רָשָא תוצמה לָּפִמּ + :ןימָיה קוש
 וכשמ דָחֶא קיקרו תא ןְמָׁש םָחָל תלחְו תחא הָצִמ
  יִּפַּכ לע לפה--תֶא ּתִַו :ןימיה קוש לע .םיבלחה"לע
 חכ חלמ :הָוהְי ינפל הָפּנְּת םתא כו יב יִַּּכ לַעְו ןרָהָא
 ;רָלעֶה--לַע הָחָבְִּמַ רטקיו םֶהיֵּפַּכ .לעמ םֶתא הָׁשֹמ
 טכ ץרָשמ חפמ .:הוהיל אה השא ליג םיִרל םֵה םיִאְלמ
 | ;ביאלמה ליאמ הָוהְי ינפל הָּפּנְת והפיניו הִֶחַהתֶא
 גז חו :השמחתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ הָלִמְל הָיָה השמל
 -לע ןמ הּבְומהדלע רֶׁשֲא םףהרמו הטשמה ןמָשמ השמ
 שדקיו ֹוְתִא ויָנָב יִדנִּבילַעְו וינב-לעו ויִדְנְב-לַע ןרָהָא

 וצ ,ארקיו

 .סטעפ סָאד ןּוא רעקיטש

 .רעדיװ םעד ןופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייו טנעל |
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 = רעייפ ןיא טנערּברַאּפ ןעמ טָאה ,טסימ ןייז ןוא ,שיילפ

 | ןוא יי ..ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ווא ,רענַאל ןסיוא

 ,רעפּפָאדנַארּב ןופ רעדיוו םעד ןענענעג טכַאמענ טָאה רע

 ןפיוא טנעה ערעייז טנעלעגנָא ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןּוא

 = ,ןטכָאשעג םיא טָאה עמ ןּואי* .רעדיװ םעד ןופ ּפָאק

 דנור .חבומ .ןפיוא טולב סָאד טונערפשענ טָאה השמ ןּוא

 ענַײז ףיוא ןטינשעצ ןעמ טָאה רעדיװ םעד ןוא* .םּורַא
 יד ןּוא ּפָאק םעד טפמעדעג טָאה השמ ןּוא ,רעקיטש

 ינק יד ןוא דייוועגניא יד ןוא יי

 ג טָאה השמ ןוא ,רעסַאװ טימ טקנעװשעגּפָא ןעמ טָאה

 רעפּפָאדנַארּב א ;חּבומ ןפיוא רעדיװ ןצנַאג םעד טפמעד

 = רעפּפָארעײפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןעװעג סָאד ויא

 .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג יװ ױזַא ,טָאנ ּוצ ןעוועג סָאד זיא

 םעד ;רעדיוו ןטײװצ םעד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןּוא *

 -עגנָא ןּבָאה ןיז ענייז ןוא ןרהַא ןוא ,גנוליפרעד ןופ רעדיוו
 א / ודה

 ןייז ןופ ןעמונענ טָאה השמ ןּוא ,ןטכָאשעג םיא טָאה עמ

 0 ,לפעלרעיוא ןטכער סנרהַא ףיוא ןָאטעגפױרַא ןוא ,טּולּב

 ןפיוא ןּוא ,טנאה רעטכער ןייו ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןוא
 {וּתִא ויָנָב יְֵנּב-תֶאְ וָנְּב-תֶאְו ויָדָנַּב --תֶא ןרהאיתֶא

 טכַאמעג טָאה עמ ןוא* .סּופ ןטכער ןייו ןופ ןעמיוד
 / - הצמק ח 2

 םעד ךופ ןָאטעגפױרַא טָאה השמ ןוא ,ןיז סנרהַא ןענענעג | - |

 ןטכער רעייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןוא ,טנַאה רעטכער רעייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןוא ,לפעלרעיוא ןטכער רעײז ףיוא טּולּב

 ןוא ,סטעפ סָאד ןעמּונעג טָאה רע ןוא" .םּורַא דנּור חבזמ ןפיוא טּולּב סָאד טגנערּפשעג טָאה השמ ןּוא ;סּופ

 ןרינ עדייב ןוא ,רעּבעל ןופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,דײװעגניא יד ףיוא סָאװ סטעפ עצנַאג סָאד .ןוא ,לדַײװ םעד

 ג רע טָאה ,טָאג רַאפ סָאװ טיורב ןטרעייזעומוא ּברָאק םעד ןופ ןּוא .לקנעש ןטכער םעד ןּוא ,סטעפ רעייז ןּוא

 ,סטעפ ןפיוא ןָאטעגפױרַא טָאה ןּוא ,ןכוק ןייא ןוא ,ל"א ףיוא טיורב הלח ןײא ןוא ,הלח עטרעייזעגמוא ןייא ןעמונ !

 עצי ןופ טנעה יד ףיוא ןוא ,ןענרהַא ןופ טנעה יד ףיוא גנידצלַא טניילעגפיורַא טָאה רע ןוא "  .לקנעש ןטכער ןפיוא ןּוא

 : טפמעדעג ןּוא ,טנעה ערעײז ןופ ןעמונעגוצ סע טָאה השמ ןּוא * .טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןביוהעגפיוא ײז טָאה ןּוא ,ןיז

 | -עג סָאד זיא רעפּפָארעײּפ ַא ;חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןעוועג יז ןענייז גנוליפרעד ַא ;רעּפּפָאדנַארּב ןרעביא חּבומ ןפיוא

 ןהשמ ןעוועג ויא סָאד ;טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןביוהעגפיוא יז טָאה ןוא , טסורב יד ןעמונעג טָאה השמ ןוא >  ,טָאג ּוצ ןעוו

 ןופ לא םעד ןּופ ןעמונעג טָאה השמ ןּוא יי .ןלױַּאּב ןהשמ טָאה טָאג יוו יױזַא ,גנוליפרעד ןופ רעדיוו םעד ןופ קלח םּוצ

 ןיז ענו ףיוא ןוא ,רעדײלק ענייז ףיוא ,ןענֹרהַא ףיוא טצירפשעג טָאה ןוא ,חבומ ןפיוא סָאװ טּולּב םעד ןּופ ןּוא ,גנױּבלָאז

 ,םיא טימ רעדיילק סניז ענייז ןּוא ןיז ענייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ,ןענרהַא טקילייהעג ןוא ,םיא טימ רעדיילק סניז ענייז ףיוא ןּוא
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 טכָאק :ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא י*

 ןטרָאד ןוא ,דעומדלהוא ןּופ גנַאגניַא םייב שיילפ סָאד

 ּברָאק םעד ןיא סָאװ טיורּב םעד טימ ,ןסע סע ריא טלָאו |

 :ןנָאז ּוצ יוזַא ,ןליופַאּב ּבָאה ךיא יװ טיול ,גנוליפרעד ןֹופ

 ןּופ טביילב סָאװ ןוא * .ןסע סע ןלָאז ןיז ענייז ןוא ןרהַא

 רעייפ ןיא ריא טלָאז ,טיורּב .םעד ןּופ ןוא שיילפ םעד |

 דעֹומילהֹוא ןּופ גנַאגנייֵא םעד .ןופ ןוא **  .ןענערּברַאפ

 יד סָאװ גָאט םעד יב ,געט ןביז ןײנסױרַא טינ ריא טלָאז

 נעט ןּביז םורָאװ ;לֹופ ןרעװ גנוליפרעד רעיײַא ןופ געט

 טָאה עמ יװ יװַא* .טנַאה רעיַא ןליפרעד ןעמ טעוו

 .ךייַא ףיוא ןייז וצ רפכמ ידּכ ,ןָאט ּוצ ןלױפַאּב .טָאנ טָאה ,גָאט ןקיטנייה ןָאטעג

 10 ,ט-31 ,ח . ינימש ,ארקיו !

 דַתַּפ רֶָּׁבַה-תֶ ילְׁשִּב ויָָב-לֶאו ןְרָהַא-לֶא הקמ ירֶמאֹה אל
 | לֵסְּב רֶׁשֲא םֶהלַה-תֶאְו ותא ולכאת 1 םָׁשְו דַעומ לָהא

 רַתונהְ ;והָלְכאֹ ויני ןרחא רמאל יַתיצ רֶׁשֲאַּכ םיִאְַּמַה בל
 אל דעומ לָהֶא חֶתַפַמ ;ּופְֹׂשִּת ׁשֵאָּב םֶחֶּפַב רֶׂשֶּבַב 'פמ

 תעְבִׁש יִּב םכיאלמ ימי תאלמ םָֹי דע םיִמָי תַעְבְש ואצת
 הוהי הָוצ הזה םויכ הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ :םֶכְדָיתֶא אֵלַי םיִמָי דל
 טכמוי ובשת רעומ לחא ז חַתַפֹ ;םֶכילֲע רפָכל תֶׂשֲעַל הל

 אלו הָוהְי תְרָמשמ"תֶא םֶּתְרַמְׁשּו םיִמָי תעבש הלל

 .םיִרָבּדַה-לָּכ תא ובו ןְרָחַא שעמ :יִתוְצ ןכּכ ותמְת יל
 השמיד הו הָוערׁשֶ

= 0 

 ןופ גנַאגניֵא םעד ןיא ןוא*
 .םורָאװ ;ןּברַאטש טינ טלָאז ריא ידפ ,טָאג ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןוא , ,געט ןביו + טכַאנ ןּוא גָאט ןּבײלּב ריא טלָאז דעֹומ -להֹוא

 .ןרָאװעג ןליופָאּב ךיא ןיב וזַא

 .ןהשמ ךרוד ןלױפַאּב ט טָאה טָאג סָאװ ןכַאז עלַא ןָאטעג ןּבָאה יז ע עגייז ןוא ןרהא ןא%> <

 השמ טָאה ,גָאט ןטכַא ןפיוא ןעוועג זיא סע ןואי ₪
 ןּופ עטסטלע יד ןוא ,ןיז ענייז ןוא ,ןענרהַא ןפורעג "'."

 .לארׂשי

 רעדיװ ַא ןּוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאּפ ,דניר גנוי ַא ,ּבלַאק
 רַאפ בירקמ ייז ןוא ,רעלעפ א ןָא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאּפ
 ױזַא ,ןדער וטסלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד וצ ןוא* .טָאג
 ַא ןוא ;רעפּפָאדניז ַא רַאֿפ קָאּבגיצ ַא טמענ :ןגָאז ּוצ
 = ײדנַארּב רַאּפ ,רעלעפ ַא ןָא עקירָאי ,ספעש ַא ןּוא ּבלַאק

 ,רעפּפָאדירפ רַאפ רעדיװ ַא ןוא סקָא ןַא ןּוא *  ;רעפּפָא
 טשימרַאפ רעפּפָאזיײּפש ַא ןּוא ;טָאג רַאּפ ןטכַאלש ּוצ
 .ךייַא וצ ןזײװַאּב טָאנ ךיז טוט טנייה םורָאװ ;לײא טימ

 ןרַאפ ןלױפַאּב טָאה השמ סָאװ טכַארּבעג "ז ןּבָאה * = =

 -עג ךיז ןּוא ,טנענעג טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא ,דעומ-להֹוא

 .טָאנ רָאפ טלעטש

 השמ ןוא' .ךייַא ּוצ ןֹוײװַאּב ךיז לָאז טָאג ןופ טכַארּפ

 .ַא ריד םענ :ןענֹרהַא ּוצ טנָאועג טָאה רע ןּוא* >

 זיא סָאד :טנָאזעג טָאה השמ ןוא*
 .יד ידּכ ,ןָאט טלָאז ריא ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד

 שם

 ינקזלו וינָכלו ןְרָהְאָל השמ ארק יעָמשה םּב יה
 תאמה רֶקָּבִּב לע ףל"חק ןרהא-לא רֶמאָּו : לֶאְרְשי
 לֶאְרְשי נביל ;הָוהְי ינפל ברקה םֶמיִמְּת הָלֹעָל ליאו
 דינּב שככו לנעְו תאָּטַחְל טיזע-ריְִׂש יִחְק רמאל רדת
 ינפל הפול םיִמָלְׁשִל לֵיַאְו רושו : הלעל םמימִת הנש
 קדארנ הָודְי םויה יִּכ ןמשב הָלּולְּב הָחְנִמּו הָוהְ
 ךעומ לֶהָא יַנְפ-לֶא השמ הָוִצ רֶׁשֲא תֶא וחקוו + :טפילָא
 קדשמ דְמאָּיַו ! הָוהְי ינפל ודמעיו הָדעָהילְּכ ! וברק
 דובָּכ םֶכיֵלֲא ארי ָּׂשֲעַּת הוה הָ-רֶׁשֲא רֶבְּדַה הָז
 הרָׂשוֹוְּכומַה-לֶא בֵרֶק ןֿהַא-לָא השמ רֶמאּה :הָוהְי
 הֵׂשֲעַו םִעָה דַעְבּו ד הדעב רֵּמַבְו ְךתָלָע-תֶאָו ְךְתאָּמַח-תֶא
 ברקיו 1הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ םֶלָעַּ רפכו םֶעָה ןֵּבְרָק-תֶא
 ;וָלירָׁשֲא תאטהה לְנע-תֶא טחשיו חָבמהלֶא ןהֶא
 םָּדַּב ֹועָּבְצִא לבו ולא טָּדַה-תֶא ןְרָהַא יֵנְּב וברק
 :ַהֶבְִּמַ דוסחלא קצָי םדַה-תֶאָו חּכְוִמַה תונרקדלע תי
 ךמ דְַּפַהְד תֶרָתיַהדתֶאְ תִֹלְּכַהיִתֶאְו בלא

 ךיז ףיוא רפכמ יז ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייד ןוא רעפּפָאדניז ןייד ךַאמ ןּוא ,חּבומ םּוצ ןענעג :ןענֹרהַא ּוצ טנָאזעג טָאה

 .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,ייז ףיוא רפכמ יז ןּוא ,קלָאפ ןופ ןברק םעד ךַאמ ןוא .;קלָאפ ןפיוא ןּוא;

 .םיא רַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןופ ּבלַאק סָאד ןטכָאשעג טָאה ןוא ,חבזמ םּוצ טנענעג ןרהַא טָאה" |

 םעד ןיא רעגניפ ןיו טקנוטעגניַא טָאה רע ןוא ,טּולב סָאד םיא ּוצ טנענעג ןּבָאה ןענרהַא ןּופ יו יד ןואי

 ןָא ןסָאנעגסױא רע טָאה טולּב זעקירעּביא סָאד ןּוא ,חּבומ ןופ רענרעה יד ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,טּולב

 ,רעפּפָאדניז םעד ןּופ ,רעּבעל ןּופ שײלפטיור סָאד ןּוא ,ןרינ יד ןוא ,סטעפ סָאד ןּוא * .חּבומ ןֹוּפ טנורג
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 יזרָא הָוהְי הָוצ  רֶׁשֲאַּכ הָחָּבמַה .ריטקה -תאָּטַהַה
 ' :הָנֲחַמל ץוחמ ׁשֵאָּב ףֵרָׂש רועה רבה :השמ
 בי םםְַּהתֶא ויָלֵא ןְרָהַא יִנְּב ּואצְמ הָלעֶה-תַא טחשיו

 לע. והקרזו | ולֵא ואיצְמִה .הָלֹעָק-ִתֶאו : םיִבָס פומה
 י "תרֶא ץחרמ : הכזמה"לע רטקיו שאְרָהדתֶאְו היחְל
 ₪ םלקמנ : הָחָּבְִּמַה הָלֹעֲה-לַע רטקי םִיְִרְכַ-תֶאְו בֶרֶּקִה
 םִעְל רֶׁשֲא תאָּטַהַה רוְִש-תֶא חקיו םַעָה .ןֵּבְרִק תֶא
 וש תרשעוו הָלֶֹהיִתֶא בקו : וׁשאֵרָּכ ּוהֲאִטַחיַו ּוהְָחׁשִּ
 יש מִי הֶּנֶּמִמ ופכ אָּכִמִיַו הָחְנִּמַה-תֶא ברקו :טָּפְׁשִּמַּכ
 " =תֶאְו רֹׁשֲה-תֶא טהשיו : רֶקְּבַה תֶלֹע דכלמ הבמה

 -זרָא ןְרֶָא יִנָּב ואצְמִמ םעל רֶׁשֲא םיִמָלְּׁשַה חַבָז לֶיַאָה |
 ' םםיִבָלֲחַה-תֶאְו !ביִבָס חכומה"לע ותקרוו ויָלֵא טה
 .תֶרָתְו תִֹלְַּהְוָּטַכְמַהְו הילאה ליַאָהְןִמּו רָֹׁשַהְדִמ
 : םיִבָלֲחַה רטקה תזְחהְדלפ םיִבָלֲחַה-תֶא ומישוו :דֵכָּכַה

 אכ ןְהַהַא יִנַה ןימיה קש .תֵאְו תוהה תֶאְו
 = בכ דתֶא ןְרַהַא אש

 | קרלעהו תאָּטַחַה תֶשַעְמ דר םכרביו םַעָהְילֶא ודי
 כ ּוברָביַוּואַציו רעומ לָהֶאלֶא ןרָהַאְו הָׁשֹמ אבו ;םיִמָלְּׁשְִ
 לש שא אָצִתַו ;םֶעָה-לַּכילֶא הָוהְיידֹובְכ אר םִעָה-תֶא

 !הָחֶבְוִּמַה
 :השמ .הָוִצ רֶׁשֲאַּכ הָוהִי נפל הָפּונִּת

 םיִבָלֲחהיתֶאְו הָלֹעה-תֶא ָכִמַה-לַע לבא הָוהְי יִנְִַּמ |

 וי ולפיו נר טק אָר ב

 א הב ונתוו ותתִחַמ שיא אוהיו בָרָנ ןרַהאהנב ותק
 הֶרָו שא הָוהְי ינֶפל בידקו תרטק ָהיֶלָע ומישיו שא
 :םתא הָוצ אל רֶׁשֲא
 : ןאוה ןֿפָהַא-לָא השמ רֶמאַֹּו :הָוהִי ינפל ּותְמַּו םָתֹוא
 סע ןגפילש ׁשֵרָּקֶא ופרק למאל |ָוהְי רֵּכַד-רֶׁשֲא

 יק לוו 'בכ מ

 ב "כא הָוהָי ינפלמ שא אצתו

 . יַאּב טָאה טָאג יוו יוזַא ,חבומ ןפיוא טפמעדעג רע טָאה
 - .ןהשמ ןליופ
 .רעגַאל ןסיוא רעייפ ןיא טנערּברַאּפ

 ןעמ טָאה לעפ סָאד ןּוא שיילפ סָאד ןואי*

 טָאה רע ןוא 5 - |
 ןענרהַא ןופ ןיז יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב .סָאד ןטכָאשעו

 .-עג סע טָאה רע ןוא ; ,טּולְּב סָאד טגנַאלרעד םיא ןּבָאה

 םיא ןּבָאה ײז ןוא * ,םּורַא דנור חּבזמ ןפיוא טגנערּפש

 = ןוא- ,רעקיטש ענייז ץא רעפּפָאדנַארּב סָאד טננַאלרעד |

 ןוא % .הּבומ ןפיוא טפמעדעג סע טָאה רע ןוא , ּפָאק םעד

 ןּוא ,ינק יד ןוא דייוועגניא יד טקנעװשענּפָא טָאה רע

 ןוא 18 ..חבזמ ןפיוא רעפּפָאדנַארּב םעד רעּביא טפמעדעג |

 * ןוא ;קלָאפ ןופ ןברק םעד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע

 ןרַאפ סָאװ רעפפָאדניז ןופ קָאּב םעד ןעמונעג טָאה רע

 טכַארּבעגפיױא םיא ןּוא ,ןטכָאשעג םיא טָאה ןוא ,קלָאפ

 .עטשרע סָאד יװ ױזַא רעפּפָאדניז ַא רַאפ

 -עג סע טָאה ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןענענעג טכַאמעג

 טָאה רע ןּוא +*

 ןענענעג טכַאמעג טָאה רע ןּוא * .ןיד רעד יו יווַא טכַאמ

 :ןופרעד טנַאה ןייז טליפעגנָא טָאה ןּוא , רעפּפָאזיײּפש סָאד

 רעפּפָאדנַארּב םעד ץּוחַא ,חּבומ ןפיוא טפמעדעג ןּוא

 סקָא םעד ןטכָאשעג טָאה רע ןּוא** .ירפ רעד ןיא ןּופ

 ;קלָאפ ןרַאפ סָאװ רעפּפָאדירּפ סָאד ,רעדיװ םעד ןּוא

 ,טּולּב סָאד טגנַאלרעד םיא ןּבָאה ןענרהַא ןּופ ןיז יד ןּוא

 .םּורַא דנור חּבומ ןפיוא טגנערּפשעג סע טָאה רע ןּוא

 םעד ,רעדיװ םעד ןּופ ןּוא סקָא םעד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא יי

 . יד ןּוא ,ודייוועגניא ידנ ּוצ טקעד סָאװ סָאד ןּוא ,לדײװ |

 ןּבָאה סטעפ סָאד *-רעבעל ןּופ שיילפטיור סָאד ןּוא ,ןרינ
 ןטכער םעד ןּוא ןטסּורּב יד ןוא * .חבזמ ןפיוא סטעפ סָאד טפמעדעג טָאה רע ןּוא ,ןטסּורּב יד ףיוא ןָאטעגפױרַא ייז

 ןּביוהעגפיוא טָאה ןרהַא ןּוא *  .ןליופַאּב טָאה השמ יװ ױזַא ,טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןביוהעגפיוא ןרהַא .טָאה-.לקנעש

 ןוא רעפּפָאדניז סָאד ןכַאמ ןופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןוא ;טשטנעּבעג "1 טָאה ןּוא ,קלָאפ םּוצ טנעה ענייז

 ןענייז ןוא ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ןרהַא ןוא השמ ןוא* .רעפּפָאדירפ סָאד ןּוא רעפּפָאדנַארּב סָאד

 ..קלָאפ ןצנַאג םּוצ ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןופ טכַארּפ יד ןּוא ;קלָאפ סָאד טשטנעּבעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעגסױרַא

 .סטעפ ו סָאד ןוא רעפּפָאדנַארּב סָאד חבזמ ןפיוא טרעצרַאּפ טָאה ןּוא ,טָאג רָאפ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעייפ ַא ןּוא *

 .םינפ רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןוא ,ןעירשעגסיוא ןּבָאה יז ןוא ,ןעועג טָאה קלָאפ עצנַאג| סָאד ןוא

 ר ,ןַאפרעײפ ןייז רעכעלטיא ןעמּונעג ןּבָאה ,אּוהיבַא ןּוא בָדֶנ ,ןענֹרהַא ןּופ ןיז יד ןּוא! ₪ =

 .ןליופַאּב טינ ייז טָאה רע סָאװ ,רעייפ דמערפ טָאג רַאפ טכַארּבעג ןּוא ,ךיורײװ ףיורעד ןָאטענּפױרַא ןּוא ,רעייפ

 טנָאזעג טָאה השמ ןוא , .טָאג רַאפ ןּברָאטשעג ןענייז יז ןוא ,טרעצרַאפ יז טָאה .ןוא ,טָאג רַאפ ןופ רעייפ ַא סױרַא ןיא *

 2 | יי :ןגָאז וצ ױזַא ,טדערענ טָאה טָאג סָאװ ויא סָאד :ןענרהַא רצ

 ,ןרעוו טקילײהעג ךיא לעוו עטנָאנ עניימ ךרוד

 = .ןרעװ טכעלרעעג ךיא לעװ קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןוא |
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 ַּפ

 צא לא אימא הֶׁשֹמ א :ןרהא םו רֵבָּכֶא ד = ןפורענ טָאה השמ ןוא * .ןגיװשעג טָאה ןרהַא ןוא

 מא :הָשֹמ רֶּבּד רֶׁשֲאַּכ החל ץוחְמ-לֶא םָתָּתְכִּב = ליורא סוארס ,טנענעו :טנָאועג אה ך אָ וברק יהל מלא טי תָאמ "  ץרעיֵא סױרַא טנָארט ,טנענעג :טגָאזעג ייז וצ טָאה ןוא
 - דלא םֶכיִׁשאָר ווָּב | רֶמְתיִאְלּו רנעלֶאלּו ןלָהַא-לֶא השמ = ןבָאה" .רעגַאל ןסיוא םוטקילייה םעד רַאּפ ןופ רעדירב
 הְדעָה-לָּכ לעו ּותְמָת אלו ןמהפת"אל םֶכיֵדְנַבּו ּועָרְפִּת -דמעה ערעייו ןיא ןגָארטעגסיורַא ייז ןּבָאה ןּוא ,טנענעג ייז

 רֶׁשֲא הָּפרְׂשַהְ-תֶא ֹכְִי .לָאְרׂשִי תיב-לָכ םֶכיֵחֲאְו ףֶצְקִי = |
 דיִכ מָה ֹואְצה אל דעומ לֶהֹא זֹוַתָּפִמּו :הָוהְי ףרש = = | 0-0
 ';הָשמ רבְדּכ ושעי םכילע הוהי תחשמ ןְמָׁש רוץ לא 'צ זיא :ןענרהַא וצ טנָאזעג טָאה השמ ןוא +

 תל רֶכָׁשְו ןַיי :רמאל ןרָהָאילא הָוהְי רֵּבַדַוֲה טינ ריא טלָאז פעק ערעײַא :ןיז ענייז ,ןרָמָתיִא ּוצ ןּוא
 ּותְמָת אָלְו ָעֹומ לֵהָאילֶא םֶכָאְבְּב ּךֵּתִא ּףיִנָבּוו הָּתַא | טינ ריא טלָאז רעדיילק ערעייַא ןּוא ,ןסקַאװרַאפ ןזָאל

 לה ןיבו שדה ןיב לילְבַהְלּו :םֶכיֵתְרדְל םלוע תֶקָח י |
 תֶא לֵאְרְׂשִי בתא תֶרֹוהְלּו :רֹוהָּמִה יִבּו אָמְמַה ןיבו אי |

 פ  והָׁשמידַיְּב םֶהיֵלֲא הוה רָכד רֶׁשֲא יקח" = = ,רעדירב ערעייֵא רָאנ ;ןענערעצ רע טעװ הדע רעצנַאג

 .לָּנָב | רֶמְתיִא-לֶאְו רֶזעלֶא סאו ןהאילֶא הָשֹמ רָּבַדַָו בר | "ראפ יד ןענײװַאּב ןלָאז ,לארשי ןופ ויוה עצנַאג סָאד

 .טדערעג טָאה השמ יװ יױזַא ,רעגַאל ןסיוא ךעל

 רעד ףיוא ןּוא ,ןּברַאטש טינ טלָאז ריא ידּכ ,ןסײרנייַא

 הולְכִאְו הָוהְי ישאמ תרתוגה הָחְנִּמַה-תֶא ּוהְק םִיַרָתֹוּנַה == גנָאגנייִא ןּופ ןוא* .טנערּברַאפ טָאה טָאג סָאװ גנונערב |
 םבִתְלַכֲַו זאוָה םישדק שרל יפ חפמַה לֶצֵא תִצמ *  טלָאז ריא ידפ ,ןײנסױרַא טינ ריא טלָאז דעומילהוא ןופ

 הוהי ישאמ אוה ד נבדק ֶָּקָח יִּכ שוד םוקְמְּב התא
 הָמּורְּתַה קוש | תֵאְו הָפּנְּתַה הָּזֲח תַאְו :יִתִוְצ ןְכייִּכ ד |

 חיי הא ד ףיתְנְבו ד ינו הָּתַא רֹוהָמ םוקְמְּב לְכאְּת | .ךיַא ףיוא

 = הָמֹוהְּתַה קוש :לֵאָרְׂשִיינְּב ימלש יחבומ יי ְךינְבקֶהְו = ,ןהשמ ןופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ןָאטעג ןּבָאה יז ןּוא
 הָפּונְּת ףיִנְהִל ּואיִבָי םיבלחה שא לע הָמּנְּתַה הזחו ;גָאז וצ ױזַא ,ןענרהַא וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי . קירי יי . יי

 רֶׁשֲאַּכ םֶלש קחָל ְךֵתִא בל דל הָיְהְו הוה ינפל | יה
 הּנִהְו השמ ׁשֶרָפ ׁשְריִז תאָּטַהַה ריִעְׂש | תֶאְו ;הָוהְי ָנִצ 'פח ןוא וד ,ןעקנירט טינ ּוטסלָאז קנַארטעג קרַאטש ןוא ןייוו*

 זיא גנוּבלַאז סטָאג ןופ לייא סָאד םורָאװ ;ןּברַאטש טינ

 םָרָתַֹה ןרָהַא נב 'רמָתיֵא-לַעו ךועְלַא-לַע ףצקיו ףרש =  ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןײרַא טייג ריא ןעװ ,ריד טימ ןיז ענייד

 ףיוא ץעועג קיבייא ןַא ;ןּברַאטש טינ טלָאז ריא ידפ |

 ןשיווצ ןדײשּפָא טלָאז ריא ידכ יי" ;תורודדרוד ערעײַא =

 ר
 שלה םוקְמְּב תאָּטַחַק -תֶא םָּתְלַכֲא-אַל עודמ :רמאל -
 דהא תאשל םָכְל ןֵתָנ ּהָתֹאְו אוָה םישדב שרל כ

 חמיחב הדותה יצח איהו הטיש ׁשאוב שיד 'זמ = אסותה םדק שירגה םועטי ארקה "דד ןוא םענײרמּוא ןשיװצ ןּוא ,ןקילייהמּוא ןּוא ןקילײה

 .ןהשמ ךרוד ןסייהעג ייז טָאה טָאג סָאװ ןצעועג עלַא לארשי ןופ רעדניק יד ןענרעל ןּוא*  ;םענייר

 דייפש סָאד טמענ :ןיז ענעּבילּבעג ענייז ,ןרֶמְתיִא ּוצ ןּוא ןרֶזֶעְלֶא ּוצ ןּוא ,ןענֹרהַא ּוצ טדערעג טָאה השמ ןּוא < -

 עטסקילײה ַא םורָאװ ;חּבומ ןבעל טרעײזעגמּוא סע טסע ןּוא ,טָאג ןופ רעפפֶארעייפ יד ןופ טּבײלּב סָאװ רעפּפָא

 טכער סרעדניק ענייד ןּוא טכער ןייד לײװ ,טרָא ןקילײה ַא ןיא ןסע סע טלָאו ריא ןּוא* .סָאד זיא טייקילייה

 ןּוא גנובייהפיוא ןופ טסּורּב יד ןּוא * .ןרָאװעג ןלױפַאּב ךיא ןיּב יוזַא םורָאװ ;טָאג ןופ רעפּפָארעײפ יד ןופ סָאד זיא

 םורָאװ ;ריד טימ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןוא ,ּוד ,טרָא םענייר ַא ןיא ןסע ריא טלָאז גנוד ײשּפָא ןופ לקנעש םעד

 .לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ רעפפָאדירפ יד ןּופ ןרָאוועג ןּבעגעג יז ןענייז טכער סרעדניק ענייד ןוא טכער ןייד יװ

 יז ידפ ,סטעפ ןופ רעפּפָארעײפ יד טימ ןעונערב ייז ןלָאז גנובייהפיוא ןופ טסּורב יד ןוא גנודײשּפָא ןופ לקנעש םעד *

 ןקיבייא ןַא רַאפ ,ריד טימ רעדניק ענייד ּוצ ןוא ,ריד ּוצ ןרעהעג לָאז סע ןוא ;טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןבייהוצפיוא

 .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ ױװַא ,טכער

 "רַאפ ןיא רע טשרע ,רעפפָאדעו ןופ קָאּב םעד ןגעװ טגערפעגכָאנ ךיו ןגערפכָאנ טָאה .השמ ןוא"

 :ןגאז וצ יװַא ,ןיז ענעּבילּבעג סנרהַא ,ןרַמְתִיִא ףיוא ןּוא ןרֶוֶעלֶא ףיוא טנרעצעג רע טָאה .ןרָאװענ טנערב

 יא טײקילײה עטסקילײה ַא םורָאװ ?טרָא ןקילײה ןיא רעפּפָאדנו סָאד ןסעגעג טינ ריא טָאה סָאװרַאפ יי

 ןײז ּוצ רפכמ ,הדע רעד ןופ דעו יד ךיז ףיוא ןעמענ ּוצ ידפ ,ןבעגעג ְךייַא סָאד טָאה רע ןּוא ,סָאד
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 טכַארּבעג טינ ךָאד זיא טולב ןייו =  .טָאג רַאפ ײז ףיוא = = -תֶא אָבּוהיאְל ןח :הָוהְי ינפל םֶקילע מכל חלה
 סע ריא טָאה ןסע ;םוטקילײה ןיא קינײװעגיא ןרָאװעג רֶׁשֲאַּכ ׁשרֶקַּ ּהָתֹא ולְכאָּה לבא הָמִיְ שקל המ
 | | | 2 2 כה ש "תא ובינקה םויט ה הָשמילֶא ןֹרָהַא רַב ו :יִתוִצ
 .ןלױפַאּב ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,םוטקילײה ןיא ןסע טלָאעג | = הָלֶאָּפ יתא הָנאָרְקִּתַו הָוהְ ינפל םתְלְציתֶאְו םָתאָּמִח
 טנייה ייז ןּבָאה טָא :ןהשמ ּוצ טדערעג ןרהַא טָאה יי כ הָׂשֹמ עַמְׁשִּיַו :הָוהְי יִניֵעְּב םַטייַה םֹוּיַה תאמה יתְלְכְָ

 // יב {יני 5
 רעפּפָאדנַארּב רעייז ןוא רעפּפָאדנז רעײז טכַארּבעג : או .+ָתָעְּב מיר
 ךיא וא ןוא ,ןפָארטעג סָאװ ױזַא טָאה רימ ןוא ,טָאנ ראפ | יש בד ;םֶהֵלֲא מאל ןרָהַאילֶאו הקמ הוהי רד

 ןעד סע טלָאװ ,טניה רעפּפָאדניז סָאד ןסעגעג טלָאװ | -ָּכִמ ולכאת רשא הָיַחַה תאו רמאל לארשי ינְבילֶא

 0 0 ג תַעָמשְו הָסְרַּפ תֶסֶרְּפִמ ו לָּפ ;ץֶרָאָה-לַע' רֶׁשֲא הָמֵהְּבַח
 ר -תֶא דא :ולכאֹּתהָתֹא הָמֵהְּבַּב הָרְג תֵלֲעַמ 1 תסְרפ עַָׁש
 .ןגיוא ענייז ןיא ןלעפעגליווו זיא סע ןוא ,טרעה -זרָא הסרפה יפרפממו הרגה ה ֵלֲמִמ ּולְכאָח אל הָז

 יי | | אוה אמט סירְפַמ ונְניִא הָסְרַפּו אוה הרג הָמֲעַמייּכ למנה |

 ייז ,ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי או ח שיִרפאל הָפְפּו אוה ה הלמה פׁשִה-תֶאו !םָָל
 -הה | | ו אווה הר תלעמהיפ תֶבֶלְרַאָה-ִתֶאְו  :םֶכָל אּוָה אמט
 ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ טדער *  :ןֶאו ּוצ ױַא 5 -יכ ריִזֲחַהתֶאְו !םֶכָל אוָה הָאְמִמ הָטיִרְּפִה אל הסרפו
 .ריא סָאװ ןכַאז עקידעּבעל יד ןענייז סָאד :ןגָאז ּוצ יוזַא -אְל הרג אּוהְו הָסְרַפ עַמָׁש עסשו אוה הָסְרַפ םירפמ
 | | 1 אל םְַלְבְְבּו ולפאת אל םרשבמ :םכל אוה אמט רֶנִי
 < םיּמַּב רֶׁשֲא לֶּכִמ וככאת הָז-תֶא 3 םכל םַה םיִאֵמְמ וענת
 ןענייז ןעיולק יד ןוא ,ןעיולק טימ טױלקַאּב זיא סָאװ עכעל ןח םימיב םִיַּמַּב תֶׂשְקְׂשִקְו ריפנס 'ול-רֶׁשֲא לפ
 תומהּב ןשיווצ .הרנז-הלעמ זיא סָאװ ,ןטלָאּפשעצ ריא לב םיִּמַיַּב תֶׂשָכְׂשִו ריפנס טא רֶשֲא לכו ;ולכאת םָתֹא
 2 - - םִיּמַּב דשא היה ׁשֶפָנלֶּכִמּ םִיַּמַה ץרש לפמ םיִלָחְּנַּו
 א ולכאת אל טֶרָשְּבִמ םֶכָל ויהי ץקשו :םָכָל םה ץקש
 ןענייז סָאװ יד ןּופ ןוא ,הָרְגיהַלָעִמ ןענייז סָאװ יד ןופ י תֶׂשֶקְׂשִקְוריִפנְס יִלְדיִא רש לָּכ :ּוצְקַשִּ םֶתְלְבְתֶאְ
 ויא הָרנְזהְלַעִמ לײװ ,למעק םעד :ןעיולק טימ טיולקַאב | * אל ףועָהְדמ צָקַשִּת הֶַּא-תֶאְו ':םֶכָל אּוה ץקש םִיּמַּב
 ריר | וי = +הינעַה תאו רפה רֶׁשְנַה-תֶא םה ץקש ולְכֶאי
 זיא רע ;טױלקַאּב טינ רע זיא ןעיולק טימ רעּבָא ,רע די ;ןיִמְל םַרע-לָּכ תא :העמל הָיַאָה-תֶאְו הָאָדַ--תֶאְ
 ט ץנִה--תֶאְ ףְַׁשַה--תֶאו סֶמְהַּתַה--תֶאְו הָנֲעַיַה תב תַאְו

 ויא הָרְהַלָעַמ לײװ ,זָאה םעד ןּוא* .ְךייַא רַאפ ןיירמוא זיא רע ;טױלקַאּב טינ רע זיא ןעיולק טימ רעּבָא ,רע זיא

 -עגּוצ טָאה השמ ןּוא * טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליוװ

 יטיא+ .דרע רעד ףיוא סָאוו תומהב עלא ןופ ןסע טנעמ

== 

 ןסע טינ ריא טרָאט עקיזָאדיד רעּבָא + .ןסע ריא טנעמ יז

 הָרְגהְלָעַמ לײװ ,לגיניק םעד ןּוא *  .ָךייַא רַאפ ןיירמוא | -

 טױלקַאּב לײװ ,ריוח םעד ןואי .ךייַא רַאפ .ןירמּוא זיא רע ;טיולקַאב טינ רע זיא ןעיולק טימ רעּבָא ,רע

 רַאפ ןיירמוא ןיא רע ;הָרָ-הלֲעַמ טינ ויא רע רעּבָא ,ןטלָאּפשעצ םיא ייב ןענייז ןעיולק יד ןּוא ,רע זיא ןעיולק טימ

 = .ךייַא רַאפ 0 ןענייו ןיירמּוא ;ןרירנָא טינ ךיז ריא טרָאט הלָבנ רעייו ןָא ןּוא ,ןסע טינ ריא טרָאט שיילפ רעייו ןופ * .ךײַא

 .ןיא ןפוש - ןּוא ןרעדעפסולפ טָאה סָאװ ץלַא :רעסַאװ ןיא סָאװ ץלַא ןּופ ןסע ריא טנעמ עקיוָאדיד

 יִד ןיא ,ןּפיש ןוא ןרעדעפסּולפ טינ טָאה סָאװ ץלַא ןּוא* .ןסע ריא טגעמ יז ,ןכייט יד ןיא ןוא ןעמי יד ןיא ,רעסַאװ

 "יז ,רעסַאװ ןיא סָאװ ןשינעפעשַאב עקידעּבעל עלַא ןופ ןּוא ,רעסַאװ ןּופ ןעגנונעמדיוו עלַא ןופ ,ןבייט יד ןיא ןוא ןעמי

 ,ןסע טינ ריא טלָאז שיילפ רעייז ןּופ ;ןייז ךייַא יז ןלָאז טייקידרעוומוא ןַא ןוא < = .ְךייַא רַאפ טייקידרעוומוא א ןענייז

 ויא סָאד ,רעסַאװ ןיא ןפוש ןּוא ןרערעפסולפ ןייק טינ טָאה סָאװ ץלַא : .ןקידרעװמוארַאפ ריא טלָאז הלב רעייז ןוא

 יב | .ךייִא רַאפ טייקידרעוומוא ןַא

 בייז ןענייז טײקידרעװמוא ןא ;ןרעװ ןסעגעג טינ ןרָאט יז ;ןעלגיופ ןּופ ןקידרעװמוארַאפ ריא טלָאז עקיוָאדיד ןּוא <

 ;םינימ ענייז טיול לגיופקלַאפ םעד ןוא ,ייוו יד ןּוא** ;רעלדָאצרַאװש םעד ןּוא ,רעכערּבנייּב םעד ןּוא ,רעלדָא םעד

 םעד ןוא ,לגיופיםי םעד ןוא ,רעּברַאּפשטכַאנ םעד ןּוא ,לגיופסיורטש םעד ןּוא * ;םינימ ענייז טיול ּבָאר רעדעװטעייי
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 .;םינימ ענייז טיול רעּברַאּפש

 ןּוא ,והוא םעד ןּוא* ;ליײַאקָאטש יד ןּוא ,רעסערפשיפ

 ,ךרָאטש םעד ןּוא"  ;רעייג םעד ןּוא ,ןַאקילעּפ םעד

 יד ןוא ,ןָאהרעױא םעד ןּוא ,םינימ ענייז טיול לשּוּב םעד

 0/0 .זיומרעדעלפ
 טייג סָאװ גנונמעדיװ עטלגילפעג רעדעװטעי ןּוא =

 רעּבָא** = .ָךייַא רַאפ טייקידרעװמוא ןַא זיא יז ,ריפ ףיוא

 ןעננונעמדיװ עטלגילפעג עלַא ןּופ ןסע ריא טגעמ סָאד

 רעּביא ןעקנעלעג טָאה סָאװ טָאד :ריפ ףיוא ןעייג סָאװ

  םעד ןוא ,ליא יד ןּוא יי

 .ינימש !ארקי

 טי

 כ

 אכ

 36-17 ;אי |

 "תֶאְו :ףּושַהתַאְ שאו םֹוּכַה-תֶאְו  !ּוהְניִמְל
 הָפָנֲאָה הָדיִסֲהַה תֶאְו :םֶהְרָה-תֶאְו תֶאָקַה"ֶאְו תֶמָׁשנִַּח
 ףֹונָה ץרש לב :ףֵּלַטֲעה-תֶאְ תַפיִבּודַה"תֶאְו העמל

 ולְכאָּה הָו-תֶא ךַא :םֶכָל אה ץקש עּכְרַא-לַע ףלהַה
 םביְִרָכ אלירֶׁשֲא עֶברַאלַע 'רֵלהִה ףועה ץֶרֶׁש לפמ

 בכ

 גכ

 דכ

 בֶדַמ הָלֵא-תֶא :ץְרָאָה-לַע ןֵהָּב רֶּתַנָל ויָלְנִרְל לֵעֵּמִמ
 -תֶאְו והנימל םעְלָסַהדתַאְ וניִמְל הָבִרַאָהדתֶא ולכאת

 ףֹועָה ץרש לכו ּ!ּוהָניִמְל .בַגָחַהתַאְ והנימל לָגרַחה
 ואמטת הֶלֶאְלּו :םָכָל או ץקש םילנר עּברַא וָלירָׁשֲא
 םתָלִבִַמ אֵׂשנַה-לַכְו: ! בֶרֲעַה-ע אמט םֶתָלְבִנְּב והלב

 אוה רֶׁשֲא הּמהְּבַ-לֶכָל ;בֶרֶעֶה-דע אָמָטְו ויָדְנְּב םֵּבִכי

 ײד* .ךרע רעד ףיוא ייז טימ ןעגנירפש ּוצ ,סיפ ענייז הלעמ הְָניִא הָרָגְו תעסש הָנָניַא | עַמָׁשְו הָסרַּפ תֶמְרְּפַמ

 ל ץנייז טיול קירעשייה םעד :ןסע ריא טגעמ יז ןופ עקיזָאד

 םעד ןּוא ,םינימ ענייז טיול רעסערפוזָארג םעד ןּוא ,םינימ

 טיול לירג םעד ןּוא ,םינימ ענייז טיול קירעשייחננירפש

 -לַע ךלוה | לָכְו :אממי םַהְּב עגילָּכ םָכָל םַה םיִאמְט
 םכל םה םיאמט עַּבְרַא-לַע תכלהה היחה"לכב ויפפ <

 םֶמָלְבִנ-תֶאְ אֵׂשּנַהְו : בֶרֶעה"רַע אָמָשִי םֶתָלְבִּ הל חכ
 ס = !םָכל הָמָה םיִאָמְט בֶרֶעַה-דַע אֵמָמְו ויָדָנְּב םֵּבַכְו -

 רֶּבְכַעָהְו דֶלֶחַה ץראה-לע ץרשק ץרשּפ אֵמָּטַה םֶכָל הז עטלגילפעג זערעדנַאנ רעדעװטעי רעּבָא ** .םינימ ענייז

 ;תֶמָׁשְּתַהְוטְמִחְַוהֶאְַּלַהְ ַּכַהְו הָקְנֶאָהְו : :יהניִמל בצַהְו 7 טײקידרעװמוא ןַא זיא יז ,סיפ ריפ טָאה סָאװ גנונעמדיוו

 םֶתֹמְּב םֶהְּב הל רעקל כָל םיִאָמְּטַה ה הלא אל \ | | .ךייַא ראפ
 יי כי .

 ןייז לָאז ,הלֵבנ רעײז ןָא ןָא יז ט טריר סָאװ רעכעלטיא

 סעפע טגָארט סָאװ רעכעלטיא ןּוא * .טנזָא ןויּב ןיירמּוא

 דמּוא ןייז ןוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,הֹלַבנ רעייו ןּופ

 טױלקַאּב זיא סָאװ המהּב עכעלטיא * .טנװָא ןזיב ןייר

 -כרוד טינ יז ןענייז ןטלָאּפשעגכרּוד רעּבָא ,ןעיולק טימ |

 ןעניז יז ,הָרֵג-הֵלֲעַמ טינ זיא יז רעדָא ,ריא ייּב ןטלָאּפשעג

 ,ןָא יז ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא ;ךייַא רַאּפ ןיירמוא

 ןיירמוא ןענייו : ,ריפ ףיוא ןעײג סָאװ תויח עלַא ןשיווצ ,סעּפַאל ערעייז ףיוא ןעײג סָאװ עלַא ןּוא* .ןיירמּוא ןרעװ לָאז

 רעייז { טגָארט סָאװ רעד ןּוא** .טנװָא ןויב ןיירמוא ןייז לָאז ,הלבנ רעייז ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא ;ךייַא רַאפ

 | | .ךייא רַאפ יז ןענייז ןיירמוא ;טנװָא ןזיב ןיירמוא ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןטַאװ לָאז ,הֹלָבנ

 יד ןּוא ,עלעזיװ סָאד :דרע רעד ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש יד ןשיווצ ךייַא רַאפ ןיירמוא זיא סָאװ זיא סָאד ןּוא == |

 רעד ןּוא ,שעדקע רעד ןּוא ,לידָאקָארקדנַאל רעד ןוא ,ןױמּבָארג יד ןוא * ;םינימ עריא טיול טערקדליש יד ןּוא ,ויומ

 רעכעלטיא ;םיצרש עלַא ןשיווצ ךייַא רַאפ ןיירמוא ןענייז סָאװ יד ןענייז סָאד *  .ןָאעלעמַאכ רעד ןּוא ,שעדקעדמַאז

 ןלַאפ טעװ יז ןופ סעפע סָאװ ץלַא ןוא < .טנװָא ןזיּב ןיירמוא ןייז לָאז ,טיוט ןענייז יז ןעוו ןָא יז ןָא ךיז טריר סָאװ

 ,לעפ ָא-רעדָא ,דגּב ַא רעדָא ,ילּכ ענרעצליה זיא סע רעסָאװ ייס ,ןיירמוא ןרעװ לָאז ,טיוט ןענייז ײז ןעוו ףיורעד

 ןיירמוא ןייו ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןרעװ ןָאטעגנײרַא לָאז ,טעּברַא ןָאטעג טרעװ טימרעד סָאװ ילכ עכעלטיא ,קַאז ַא רעדָא

 סָאװ ץלַא לָאז ,ייז ןופ סעּפע ןלַאפנײרַא טעװ ריא ןיא סָאװ ילּכ ענעמייל עכעלטיא ןּוא ** .ןייר ןרעוו ןּוא ,טנווא ןויב

 ףיורעד סָאװ ,ןטענעג טרעװ סָאװ ףירעדנ גרַאוונסע ךעלטיא * .ןכערּבעצ ריא טלָאז יז ןוא ,ןיירמּוא ןרעוו ריא ןיא

 ,םילּכ עכלעוַא עלַא ןיא ןעקנורטעג טרעוו סָאװ קנַארטעג רעדעווטעי ןּוא ;ןײרמּוא ןרעוו לָאז ,רעסַאװ ןעמוקעג זיא

 ַא בוא ;ןיירמּוא ןרעװ לָאז ,ףיורעד ןלַאפ טעװ הלָבנ רעייו ןופ סעפע סָאװ ץלַא ןוא* = .ןיירמוא ןרעוו לָאז

 רעּבָא * .ןייז ךייַא יז ןלָאז ןײרמּוא ןּוא ,ליז ןענייז ןיירמּוא ;ןרעװ ןכָארּבעצ סע לָאז :,ןוויואכָאק ַא רעדָא ןװױאקַאּב

5 6=+ 

 רֶׁשֲא א נא :ּוְבׁשִת ותאו אמש כתב רֶשֲא רל
 הָתְׁשִי רשא הָקְׁשִמ-לְכְו אמי םִיִמ ויָלָע אבי רשֲא לָָא

 אמט וילע | םֶתְלְבנִמ לפוירשא לכו: :אָמְמ יִלָּכילָכְּב הל
 דא וכל הי םיִאָמְשּו םה םיִאְמִמ ץֶּתְו םִיָריִכְו רּנִּת יל

 .אזחוטב ץמק 3 קוב מק 'בל ווק דל אב



 5 ,בי-7 אי |

 .זאָמְמִי םֶתְלִבנְּ נו רוט הָיִהְי םִיִמדדוְקִמ רובו ןיצמ
 ב .רוהט .ַעְרֶי רשא עּורז ערלבדלע םֶתָלְכִנִמ לי יִכְו
 חל אס ייל הלב לפה רע | םיִמְדִּי וכו :אּוה
 עא ם ּוםָכָל אָה
 5 הלְבִמטכאָהְו בֶרֶעָה-רַע אממ הָתְלְבְּ גה הָלְכֶאְל
 םֵּבַבְי ּהָמָלְבִנ-תֶא אָׂשַהְ בֵרֶעָה-דַע אמו יָדָנִּב ספי
 אמ ץֶרָאָה-לַצ ץרשה ץרשהילָבו :בֶרָעְהְדַע אֵמָמְו ויִדְנַּב
 גמ ךלוה | לכו ןְוהְנ-לַע ךלוה לכ :לָכֶאָי אל אה ץקש
 - ילַעץִרּׂשַה ץרשה"לֶכְל םילנר הֵּכְרִמילְּכ דע עברַא לע
 ו "תֶא ֹוצְּקַׁשְּת--לַא .!םֶה ץקשדהיּכ םולכאת אל ץֶרָאָה |

 םתממנ םֶהָּב ואְּמַּטִת אֵלְוְץְרֹׁשַה ץרשהלֶכּ םֶכיִתְשְפִנ
 דפ םישהק םַתיִִהְו םּפְשדקְתַהְו םֶכיֵהְלֶא הוה יִנֲא יִּכ סב
 ץֶרָׁשֲח-לֶבּב םֶכיִתְׂשפִנ-תֶא אמת אלו יא שידס יּכ
 פפ ץראמ םֶכְתֶא הלמה הָוהְי נא | יִּכ :ץְרָאָה-לַע ׂשֵמֹרָה
 שודק יִּכ םישדק םֶתייְהִו םיקלאל םֶכָל תחל םירצמ
 ופ שרה הֶיחַה שפנ לכו ףועַהְו לָמֵהְּבַה תֶרות תא :יִנָא
 זמ 2 ליְִבַהְל :ץֶרָאָה-לַע תַצְרשה ׁשְפָנילְכְלּו .םִיָּמַּב
 רֶׁשֲא הֶּיִחַח ןיו תֶלֶכָאְּנַה ה ה ק זהו רקטה ןיבו אֵּמָּטַה
 7" -לָָאִ אל

טײקידרעװ
,ייז ןענַײז 
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 לָאז ,טלמַאועננייא זיא רעסַאוו וו ּבורג ַא רעדָא לַאװק יַא

 תלָבנהעיײז ןָא:ןָא .ךיז טריר סָאװ רעד רָאנ ;ןייר ןביילב

 +טַעוְו הלב רעייז ןופ ביוא ןוא" ,ןיירמוא :ןרעוו לָאז
 .טרעוו :סָאװ העירז ןופ ןעמָאז זיא סע רעסָאװ ףיוא ןלאפ

 ןיא-ןעמָאז .ןפיוא .רַעּבָא .םיוא יי  .ןײר .רע זיא ,טייועג
 - הלָבִנ רעיז ןּופ סעּפע ןּוא ,רעסַאװ ןרָאװעג ןָאטעגפױרַא
 < .עטךײָא האפ ןירמוא רע זיא ,ףיורעד ןלַאּפ טעװ

 | הא רָאּפ ןעניײז סָאװ תומהב יד ןּופ ענייא זַא ןּוא *י
 ןָא ךיִז טריר סָאװ רעֶד לָאו ,ןלַאּפקֶעװַא טעוו ןסע םּוצ
 סָאװ רעד ןוא* 0 ..טנווָא ןויב ןיירמוא ןייז ,הלָב ריא ןָא
 ןייז ןּוא .רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,הלֵבְנ ריא ןּופ טסע
 ,חלבנ י ריא טנָארט סָאװ רעד ןוא ;טנװָא ןויּב ןיירמוא
 .טנווָא ןויב ןיירמוא ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייו ןשַאװ לָאז

 ויא ,דרע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץרש רעדעווטעי ןּוא
 ץלַא* = .ןרעוו ןסעגעג טינ לָאז רע ;טײקידרעװמוא ןַא
 ןוא ,ריפ ףיוא טייג סָאװ ץלַא ןּוא ,ךיוּב ןפיוא טייג סָאװ
 ףיוא ןכירק סָאװ םיצרש עלַא ;קיסיפליפ זיא סָאװ ץלַא =

 -- "מּוא ןַא םּורָאוו ,ןסע טינ ריא טלָאז יו ,דרע רעד

 ךיז טלָאז .היא ןּוא ,טכירק סָאװ ץרש ןייק טימ לעו רַעייַא ןקיררעוומוארַאּפ טינ טלָאז ריא .
 ?ךיז :טלָאז היא ןּוא ,טָאג רעייא :תוהי ןיִּב ךיא םורָאוו + .ַײז .ךרוד ןיירמוא ןרעוו ןוא | ייד .טימ| .ןקיניירמּואְרַאּפ .טינ

 סֶאּו .ץרש ןייק טימ לעז .רעיײֵא .ןקיניירמּוארַאּפ טינ טלָאז ריא ןּוא .;קילײה ןיּב ךיא םורָאװ .,קילייה ןייז ןּוא ןקילײה

 .דרע רעד ףיוא ךיז טנעמדיװ
 .קילייה ןיִּב ךיא לײװ ,קילײה ןייז ריא טלָאז םורד ;טָאג םּוצ

 קז ןֶצ .ךלַא - ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ,טכַארּבעגפיוא ךייא טָאה סָאװ הוהי .ןיב ךיא םורָאוו + 45

 ןיא רו טנעמדיוו סָאװ טינעפעטַאב .רעקידעּבעל ררעדעומעי ןוא ,ןע לגיופ ןּוא ,תומהּב ןופ ןיד רעד ןיא סָאד <
 ןוא םָעירמּא ךשווצ ןדיישּוצפא יִדַּכ = ,דרע רעד ףיוא טבירק סֶאו שינעפעשַאּב רעדעװטעי ןגעװ ןּוא ,רעסַאװ
 ןסענעג טינ ראט סָאװ ח ךאו רעקידעבעל רעד ןוא ,ןרעוו ןסעגענ געמ סָאװ ךַאז רעקידעּבעל רעד ןשיווצ ןוא ,םענייר
 -ןרעװ

 ב * טאר נְלֶא רבד ;רמאל השמזלא ה רבו

 .םיִמָי תֶעְבִׁש הָאָמָמְו רב הדליו ַעיִרְזַת יִּכ הָׁשֶא רמאל |
 טדנ ד:

 = ּגַרֵׂשְּב למ ינמשה םֹויַבּו :אממת ּהָתוה תדַנ יִמיִּכ
 ר הָרָהַטְי ימְרִּב בָשָת םיִמָ הָׁשְלְׁשּו םוי םיִׁשלָׁשּו :ותלרש
 < תאְלְמידע אֹבָת אֵל ׂשֵּדַקִמַה-לֶאְו 9:תיאל ׁשֶדָקילְכִּב
 ה חָתְנּכ םיַעְְׁש הָאְמׂו דלת הָכְקְזםאְ  ּוהרַָמ י ימי

 עס מק 2 דא רסח למ - תווחואב הוותה יצח א יחבר ח במ, 7% |

 :ןגאז רצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג :טָאה טָאג ואי ביי

 ::ןגָאז וצ ױזַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער

 ָא ןרעּבעג .ןּוא ,ןרעװ ןגעלעג טעװ .יז זָא יורפ א |

 ןופ געט יד יװ יּוָא ;געט ןביז ןיירמוא ןייז יז לָאז ,לגעי ==
 -מּוא ןייז יז לָאו טפַאשקנַארק ריא ןיא נּורעדנױװּפָא רעד |

 .ןייר =
 ..טיוהרָאּפ ןייז ןופ שילפ | |
 ןיק ןָא ;גנוקינייר ןֹופ טולב םעד ןיא ןיילב יז לָאז געט וי

 - סָאד רעו טלָמעג לָאז גָאט ןטכָא ןפיוא ןּוא *
 יירד טימ געט קיסיירד ןוא*

 גנוקינײר  ריא ןֹופ- געט יד ויב ,ןעמּוק טינ יז לֶאְו םּוטקילייה ןיא וא ,ןרירנָא טינ ךיז יז לָאז ךַאז רעקיללה
 ,גנורעדנּוזּפָא .ריא ןיא :יװ  ױזַא ,ךכָאװ ייליחַצ .ןיירמוא .ןייז .יז לָאז ,לדיימ ַא ןרעבעג טעװ יז רעּבָא ּביוא*  .לופ ןרעוו
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 | תאלמבו + :הרהט יֵמד-לַע בֵׁשִּת םיִמָי תֶשָשְו םוי םיִׁשִׁשְו י םעד ןיא ןּבײלּב יז לָאז געט סקעז טימ געט קיצכעז ןּוא

 יוָבּו הלפלו ותנְשְרְּב שָבִּכ איִבָּת תבל וִא בל הָרָהַסיִמְי  גנוקינײר ריא ןופ געט יד זַא ןּוא*  .גנוקינייר ןופ טולב

 | קהל דעומדלָהֶא חַתּפילֲא תאָפַחְל רתדוא הוי ןעגנערב יז לָאז ,לדיימ ַא ייב רעדָא לגני א ייב ,לופ ןרעװ

 הק אפי הזר יד אל דקה + בט וא מדבר ראטע קירק
 דָא הע נב נט א םירת"יתש הָחְקִלְ הש יד ארי גנַאגנייַא םּוצ ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ ,ביוטלטרוט ַא רעדָא

 ם ּוהָרָהְמְו ןֵהֹּכה ה ָהיֶלָע רֵּפְִו תאָּמַחְל דא הלל ןייו בירקמ סע לָאז רע ןוא' .ןהֹּכ םּוצ ,דעומ"להוא ןּופ

 ני ןייר ןרעוו טעוו יז ןוא ,ריא  ףרא ןייז רפכמ ןּוא ,טָאג רַאפ

 היקידופ םָדָא :רמאל ןְרָהַא-לֶאְו השמדלָא הָוהְו רגרנ | / .לָאװקטולּב ריא ןופ -

 רָׂשְב-רִעְב הָיְהְו תל וא תַחַפַסֶא תֵאְׂש ֹוָשְכ-רֶשְב = לי א יב ,ןירָאטעּפניק ַא ןופ ןיד רעד זיא סָאד = =
 ינְבִמ רקַא"לָא א ןהפה ןרהא"לָא } אָבּוהְו תעָרְצ עגל טי טגָאמרַאפ טנַאה ריא ביוא ןוא* .לדײמ ַא יב רעדָא

 רָׂשְו רֶׂשֶּבִה-רעְּב עְנהיִתֶא ןקפה הָאְרְו םִיַתְּכַה 3
 תַעְצ עַגנ ורָׂשְּב רועמ קמע עַננִד הֵאְרַמּ ובל ְךֶפָה ענַּב - | += רעדָא ,ןביוטלטרּט ייווצ ןעמענ יז לָאז ,סַאל ַא ףיוא גונעג
 ענייא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאּפ ענייא ,ןביוט עגניי ייווצ

 אה הֶנְבְל תֶרָהַּב-םִאְו :ותא אֵּמְִו ןהכה הָאְרְו אוָה ד 0 0

 פאל הָרָעׂשּו רועהךמ ָהָאְרִמְדיִא קמע ושב רעב = ר"* ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןוא ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ
 ןהפה ּוהֲאְרְו :טיִמָי תעבש עְֶּנַח-תֶא ןֵהֹּכַה רְָגְסה בל ה | .ןייר ןרעװ טעװ יז ןוא ,ריא

 עגה הָשָפדאְל ויניעב דַמָּפ עַנְּנַה הָגהְ ָיִבְּׁשַה םַּב =- |

 ןהֹּכַה האר :תיגנש םיִמָי תֶעְבִׁש ןֲהֹּכַה ָריִנְסִהְו רוָעָּכ ,ןענרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ וצ טדערענ טָאה טָאג ןוא+ ו

 השָפדאלו עגה הָחַּכ הּנִהְו תיִנָׁש יעיבשה םֹויַּב והא | :ןגָאז וצ יױזַא |

 :רַהְטִ יָדָנִּבםֶּבְַ אוה תַחַּפְִמ פה ורָהְְו רעב עגנה |

 א

 טעו בייל ןייז ןופ טיוה רעד ףיוא זַא ,שטנעמ ַא *

 כה | האר : והפה-לַא תינש האר .ותרהמל ןהפה ח = ן'א יקעלפ א רעדָא ,דערג ַא רעדָא ,ץכעליוושעג ַא ץיז
 פ :אוה תַעַרְצ ןהפה וָאְּמִמְו רֹועָּב תחפְסִמַה הָתְׂשִּפ הגה ָאלשסיוא ןַא יװ ּבײל ןייז ןופ טיוה רעד ףיוא ןרעוו טעו

 ןֵהֹּכַה האר :ןֵֹּכַה-לֶא אָבּוהְו םֶדָאְּב היהת יִּכ תערצ עננ  ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ּוצ ןרעװ טכַארּבעג רע לָאז ,תערצ ןּופ

 תיחמו ןמל רעש הָכפַה איהְו רֹועָּב .הנבל-תאש הֶגהְו רעד ןּוא* = .םינהפ יד רעדניק ענייז ןופ םענייא ּוצ רעדָא

 אמור דֹוַעָּב אוה תנשונ תַעַרָצ :תֶאָטַּב יח רֶׁשָּב א ןופ טיוה רעד ףיוא גָאלשסיוא םעד ןקּוקַאּב לָאו ןהפ

 תַעַרְצַה הָרְפִּת חורֶפדמִאְו :אּוָה אָמְט יכ ּונְרְגְס אל הַֹּה 2  ,םײװ ןרָאװעג זיא גָאלטסױא ןפיוא רָאה יד ביוא ןוא ,ּייל

 הפוש * ,אי רעד ןּופ רעפיט זיא גָאלשסױא םעד ןּופ ןעוסיוא סָאד ןּוא

 סָאד רעּבָא ביוא + .ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ םיא רע לָאז ,ןעז םיא טעוו ןהפ רעד זַא ןוא ;תערצ ןּופ נָאלּפ יד סָאד זיא ,טיוה

 ףיוא רָאה יד ןּוא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט טינ זיא ןעוסיוא ןייז ןוא ,םייל ןייז ןופ טיוה רעד ףיוא קעלפ רעסײװ ַא זיא

 רעד זַא ןוא* .געט ןּביז ףיוא גָאלשסיוא םעד טָאה סָאװ םעד ןסילשנייַא ןהפ רעד לָאז ,סײװ ןרָאװעג טינ ןיא םיא

 גָאלשסױא רעד ,ןעוסיוא ןייז ייב ןּבילּבעג זיא גָאלשסױא רעד טשרע ,גָאט ןטעביו ןפיוא ןקּוקַאּב םיא טעו ןהפ

 רעד זַא ןוא* .געט ןביז ףיוא לָאמ טייווצ ַא ןסילשנייַא ןהפ רעד םיא לָאז ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה

 ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד ןּוא ,טַאמ זיא גָאלשסיוא רעד טשרע ,לָאמ טייווצ ַא גָאט ןטעביז ןפיוא ןקּוקַאּב םיא טעוו ןהפ

 ענייז ןשַאװ לָאז רע ןוא ;סָאד זיא דנירג ַא ;ןייר רַאּפ ןכַאמ ןהפ רעד םיא לָאז ,טיוה רעד ףיוא טיירפשרַאּפ טינ

 טָאה רע יװ םעדכָאנ טיוה רעד ףיוא דנירג רעד ןטײרּפשרַאפ ךיז טעוו ןטיירפש רעּבָא ביואי  .ןייר ןייז ןוא ,רעדיילק

 טשרע ,ןעו טעוו ןהפ רעד זַא ןוא* .לָאמ טײװצ ַא ןהפ םּוצ ןוייוו ךיז רע לָאז ,גנוקינייר ןייז רַאּפ ןהפ םּוצ ןויוועג ךיו

 .סָאד ויא תערצ ;ןיירמוא רַאפ ןכַאמ םיא ןהפ רעד לָאז ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה דנירג רעד

 ,ןעו טעוו ןהפ רעד זַא ןּוא * .ןהפ םּוצ ןרעוו טכַארּבעג רע לָאז ,ןשטנעמ ַא ףיוא ןייז טעװ תערצ ןּופ גָאלּפ יד ןָא* -

 = ידליװ ןופ סקּוװנָא ןַא ןוא ,סײװ ןיא רָאה יד טרעקרַאפ טָאה יז ןּוא ,טיוה רעד ףיוא ויא ץכעליוושעג עסײװ ַא טשרע

 ןכַאמ םיא לָאז ןהפ רעד ןּוא ,בייל ןייז ןופ טיוה רעד ףיוא תערצ עטלַא ןַא סָאד זיא ,ץכעליוושעג רעד ףיוא זיא שיילפ

 תערצ יד ןכערבסיוא טעוו ןכערבסיוא ביוא ןּוא <  .ןילרמּוא זיא רע םורָאװ ,ןסילשנייַא טינ םיא ףרַאד רע ;ןיירמוא רַאפ |
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 ידַעְו ישארמ ענה רוע-לָּכ תא תַעְרצַה הָתְּפִכְו רָּב
 1 הָתְּפִכ הָּגַהְו ןהפה הָאָרְו :ןהפה ןניע הֶאְרמ"לֶכְל וילנר
 .ןמל פה ִלְּכ עַנַה-תֶא רהטו ורְשְּב-לְּכיתֶא תַעְרְצַה
 ד דאר :אָמְמִי יח רֶשְּב וָּב תוארה םֹויְבּו :אּוה רוהָמ
 אוה אמט יחה רֶשְּבַה ואְמְטְו יחה רֶׁשְּבַהיִתֶא ןהפה
 ט אָבּו ןָבְלְל דפו יחה רֶׂשֶּבַה בושי יכ 1 :אוה תַעְרֶצ
 ז רַהְטְו מלל ענה הג הגהו ןמפה ּוהֶאְרו :ןהפה"לא
 פ = אוה רֹהָט עה א ןהפה
 ו ;כּוקמְּב הָיהְו :אפרת ןיחש ורעְבדוב הָיהיייִּכ רָשְבּו
 האָר תמדמדִא הָנְבְל תֶרָהב וא הָנָבְל תֶאְש ןיִשַה
 כ רוָהְדִמ לָּפש לָארמ הגהו ןמפה הֶאְרְו ןהפה"לא
 ןיְִׁשִּב אוה תערָציעננ ןקפה יִאְּמַשְו ןבל דָפַה ּהָרָעְׂשּו
 אכ הלפשו ןבְל רעש הביא הגה ןהפה הָּנָאְרי ו סָאְו !הָחְרָּפ

 !םיִמָי תעבש ןקכה וריִנְסִהְו הָהּכ איִהְו רועָהְִמ הָנניִא
 בכ

 כ -םִאְו :אוה עַגָנ ותֹא ןַהֹּכַה אמט רֹוָעָּב הָׂשְּפִת הֶׂשֶּפיִסִאְו
 - אוק ןיִזְׁשַה תַבְרְצ הָתָׂשְּפ אֵל תֶרֶהַּבַה דַמֲעַת ָהיֶמְחַּת
 | :ןהפה ורָהְטְו

 | :הָנְבְל וא תֶמָדְמַרָא הָנָבל תֶרָהַּב הָוְכַּמַה תיחמ .הָתוְהְ
 הכ הארמו תֶרַּבַּב ןֵבָל רֶעׂש ךפַהְנ הגחו ןהפה התא הארו
 ןהפַה ותא אָמְטו |הָחְרִּפ הָוכִמּ אוה תַעְרַצ רועָקדמ קמע

 כ תֶרָהַּבַּביִא הגה ןהפה הָּנֲאְרְי ו םִאְו :אוה תַעָרֶצ עָ
 ורינסהו הָקַכ אוקו רועָהְדִמ הָנניֵא הָלָפְׁשּו ןְבְל רעש

 כ "סבא יִיִבְׁשַה םּויב ןקפה ּוהֲאְרו {םיִמָי תָעְבַׁש ןהפה
 :תווה תַעַרְצ עֶגֶנ ותא ןֵהֹּכַה אמט רעב הֶׂשָפִת הׂשָּפ
 כ הָהָכ אֹוָהְו רֹועָב .התשפדאל תֶרָהַּכַה דמעה ליִתְחַּתיִאְו
 פ :אוה הוכמה תֶבֶרצייּכ ןֵהֹּכַה ֹורֲהֶׂשְו אוה הָוְכִּמַה תֶאְׂש
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 ילָש

 'בר ׁשא-תַוְכִמ ורעב הָיְהְיייִּכ רָשְב וא סם

 עצנַאנ יד ןקעדַאּב טעוו תערצ יד ןוא ,טיוה רעד ףיוא

 יד ויּב פאק ןופ גָאלשטיוא םעד טָאה סָאװ םעד ןופ טוה

 .רעדו זַא ,זיא * ,קוק ַא ןביג ןהפ ןּופ ןגיוא יד רָאנ ּוװ ,טיפ

 ןצנַאג ןייז טקעדַאּב טָאה תערצ יד טשרע ,ןעז טעװ ןהפ

 1 רָאפ גָאלשסױא םעד טָאה סָאװ םעד ןכַאמ רע לָאז ,ּבײל

 .ןייר רע זיא ,סייוו .ןרָאװעג ןצנַאג ןיא ויא רע ;ןיײר

 ידליוו םיא ףיוא ךיו טוייוואב סע סָאװ גָאט םעד רעּבָא יי

 טעװ ןהפ רעד זַא ןוא *  .ןילרמוא ןרעװ רע לָאז ,שיילפ

 | ?ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ םיא רע .לָאז ,שיילפדליוו סָאד ןעז

 | םיוא יי .סָאד זיא תערצ ;ןיירמוא זיא סָאד שיילפדליוו

 רע לָאז ,סײװ ןרעװ רעדיוו טעװ שיילפדליװ סָאד רעּבָא

 ,ןקיקַאב םיא טעו ןהפ רעד זַא ןּוא 1 .ןהפ םּוצ .ןעמוק

 ןהפ רעד לָאז ,סייוו ןרָאװעג זיא גָאלשסױא רעד טשרע

 רע זיר רַאּפ ,גָאלשסױא םעד טָאה סָאװ םעד ןכַאמ

 טה ה // .ןייר ויא

 ןייז טעװ טיוה ןייז ףיוא םיא "ב זַא ,בייל ַא ןּוא +*

 ףיוא ןּוא יי ,ןרעװ טלײהרַאפ טעװ רע ןּוא ,טישסיוא ןַא

 רוושעג עסייוו א ןרעוו טעװ טישסיוא םעד ןופ טרָא םעד

 ךויװַאּב רע לָאז ,קעלפ רעסײװ ךעלטיור ַא רעדָא ,ץבעל |

 .ןהפ םּוצ ןרעװ

 יד ןוא ,טיוה רעד ןופ רעקירעדינ יא ןופרעד ןעוסיוא

 סָאד טשרע ,ןעז טעװ ןהֹּכ רעד זַא ןּוא ="

 ןכַאמ םיא ןהפ רעד לָאז ,סַײװ ןרָאװעג זיא ףיורעד רָאה

 : טָאה סָאװ ,סָאד ויא תערצ ןופ גָאלּפ יד ;ןיירמּוא רַאפ

 .ןהפ .רעד זַא ןוא <  .טישסיוא םעד- ףיוא ןכָארּבעגסױא
 טַאמ ויא סע ןוא ;טיוה רעד ןופ רעקירעדינ טינ ויא סע ןוא ,ָאטינ ףיורעד זיא רָאה עסייוו טשרע ,ןקיקַאּב סע טעװ

 לָאז ,טיוח רעד ףיוא ןטיירפשרַאפ ךיז סע טעװ ןטירפש רעּבָא ביוא * .געט ןביז ףיוא ןסילשנייַא ןהפ רעד םיא לָאו

 טינ דה טָאה ר רע , ,טרָא יז ףיוא טייטש קעלפ רעד םיוא ןוא* .סָאד זיא גָאלּפ יד ;ןיירמוא רַאפ ןכַאמ םיא ןהפ רעד

 לא פה שץ .ןייר רַאפ ןכַאמ םיא לָאז ןהפ רעד ןוא ,טישסיוא םעד ןּופ ןכייצ רעד סָאד ויא ,טײרּפשרַאּפ

 א ןרעה טעו ןערב םעד ןּופ סקֹוװנָא רעד ןּוא ,רעייפ ןופ ןערּב ַא ןייו טעװ טיוה ןייז ףיוא זַא ,ּבײל ַא רעדָא 2

 עו ויא קעלפ םעד ףיוא < רָאה יִד טשרע ,ןקוקַאב סע טעו ןהפ רעד ןּוא* ,קעלפ רעסייוו ַא רעדָא רעסיײװ ךעלטיור

 ןפיוא ןכָארּבעגסױא טָאה סָאװ תערצ ַא סָאד ויא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט זיא ןופרעד ןעוסיוא סָאד ןוא ,סײװ ןרָאװ

 סע טעװ ןהֹּכ רעד; רעּבָאה ביוא = .סָאד ןיא תערצ ןּופ נָאלּפ יד ;ןירמּוא רַאּפ ןכַאמ םיא לָאז ןהפ רעד ןּוא ,ןערּב
 לָאז; ;טַאמ זיא סע .ןוא , ,טיוה רעד ןּופ רעקירעדינ טינ זיא סע ןוא ,ָאטינ קעלפ ןפיוא ויא רָאה עסייוו טשרע ,ןקיקַאּב
 טָאה ןטײרּפש ביוא ;גָאט ןטעביז ןפיוא ןקּוקַאּב םיא לָאז ןהפ רעד ןוא* .געט ןביו ףיוא ןסילשנייַא ןהפ רעד םיא
 ּביוא **  .סָאד זיא תערצ ןופ גָאלּפ יד ;ןיירמּוא רַאפ ןכַאמ ןהפ רעד םיא לָאז ,טיוח רעד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז סע

 ַא סָאד ויא ,טַאמ ויא סע ןוא ,טיוה רעד ףיוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה סע ,טרָא ןַײז ףיוא טייטש קעלפ רעד רעּבָא

 5" ,טָאד זיא ןערב םעד ןּופ ןכייצ רעד םורָאװ  ;ןייר רַאפ ןכַאמ םיא לָאז ןהפ רעד ןוא ,ןערב םעד ןופ ץכעליוושעג

 טעװ ןהפ רעד ןּוא * ,דרָאּב ןיא רעדָא ּפָאק ןפיוא גָאלשסיוא ןַא ןייז טעװ ײז ייב זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןוא" =
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 רֶעׂש וָבּו רֹוצָהִזִמ קָמֶע ּוהאְרמ הָגהְו עַנְנַה-תֶא ןהפה ויא ןופרעד ןעוסיוא סָאד טשרע ,גָאלשסױא םעד ןקּוקַאּב

 וא ׁשארָה תַעְרַצ אה קתִנ ןקפה ותא אֵּמַטְו קה בָחְצ ,רָאה עניד עלעג ויא ףיורעד ןּוא ,טיוה רעד ןּופ רעפיט

 | -ןיא הָּנִהְ קָתָנִה עגְנתֶא ןֵהֹּכַה הָאריייִכְו :אוה ןקוה אל ץערק עטכעלש ;ןיירמּוא רַאּפ ןכַאמ םיא ןהפ רעד לָאז

 ןהכה ריִנְסִהְו ֹוִּב ןיִא רחש רַעָשְו רועָהְדִמ | קֶמָע ֹוחֲאְרַמ .סָאד זיא דרָאּב ןופ רעדָא ּפָאק ןופ תערצ ,סָאד ויא
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 בֶהָצ רעש וב הָיְהיאלְו קֶתָנַה הָׂשְפיאַל הָּנהו ליבשה
 .קֶתְגה"תֶאְו חֶלֶ קןתחו .:רועְהְִמ קמע ןיא קתוה הָארַמּו יל
 = ?תרינש םיִמָ תַעָבַש קָתְִהתֶא ןַהַֹּה ריִסַהְ חל אל |
 | הָשָפאָל הָּנהְו יִפיִבְשַה םוב קָתָּנַה-תֶא ןהפה הֶאְרְוי

 ותא רַהְטְו רועָהְדִמ קמָע ּונְניֵא והארמו רֹועָּב קֶתָּנַה
 רֹוָעָּב קָתָנִה הֶׂשְמִי הֶׂשְּפ"םִאְ :הָטְוויָדֵנְּב םֵּבִכְ ןֵהֹּכַה הל

 רָעָב קָתּנַה הֶׂשְּפ הוה ןהפה ֹוהְאָרו :ֹתְרהְט יִרֲחַא * | עלעג ןוא ,טײרּפשרַאפ טינ ךיז ןּבָאה ץערק עטכעלש
 לָניְֵּבמִאְו :אּוה אממ בחצה רעשל ןהפה רבא ל - עטכעלש יד ןופ ןעוסיוא סָאד ןוא ,ָאטינ ףיורעד זיא רָאה
 אּוה רֹוָהָמ קָחּנַדאָּפְרִנ ֹוָּבחַמְצ רחש רֶעֵׂשְו קָתָּנַה דַמָע יּפָא ךיז רע לָאז* ,טיוה רעד ןּופ רעפיט טינ זיא ץערק

 םֶרָשְּב" רוב יהייִּכ הֶשארֶא שיאו ס :ןהפה ורֲהָמְוחל  ןוא ;ןלָאוּפָא טינ רע לָאז ץערק עטכעלש יד ןוא ,ןלָאג
 םבֶרָׂשְ-רועִב הנהְנ ןהפה הֶאְרְו תֶנֵבְל תֹרָהָּב תֶרֶהְּביל - עטכעלש יד טָאה סָאװ םעד ןסילשנייַא לָאז ןהפ רעד
 ֹס :אוה רוה רועָּב חֶרֶּפ אּוָה קַהְּב תובל תֹהְּכ תֶרָהַּב ןהפ רעד זַא ןּוא** .געט ןביז ףיוא לָאמ טײװצ ַא ץערק

 תֶאְּפִמ םִאְו :אּוה רֹוָהָט אוה חרק ושאר טֶרָּמִייִּכ שיאו" "" גָאט ןטעביז ןפיוא ץערק עטכעלש יד ןקּוקַאּב טעוו

 תַחרְּקַב היהידיכו :אוה ריהמ אה ַחַּבִג ושאר טֶרָּמִי ויָנָּפ:= = = ףיוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז ןּבָאה ץערק עטכעלש יד טשרע

 וְּתְהַרְקִּב אוה תחרפ תַעָרָצ ּדְמַָא בל עֶגָנ תחפנב וא רעד ןּופ רעפיט טינ זיא ןעוסיוא רעייז ןוא ,טיוה רעד

 הבל עַננַה-תֶאְׂש הגה ןהפה ותא הֶאְרְו :יְִּחְּנְב וא = לָאז רע ןּוא ;ןייר רַאפ ןכַאמ ןהפ רעד םיא לָאז ,טיוה
 :רָׂשָּב רוע תעַרְצ הֵאְרַמּכ וָּתְחַּבַנְב א ֹוּתְחַרְקִּכ תֶמֶּדֶמַדֲא רעּבָא ביוא* | .ןייר ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ

 שאב ,ןהפה ינָאְמִמְי אמט אוָה אָמָמ אּוה עוְרְצְשיִא ר |
 ושארו םיִמָרְפ יְהִי ויָדְנְּב עגה ֹוּב-רֶׁשֲא ַעּורְּצַהְו :ועְגִנ המ
 יִמי-לָּכ :אָרָקִי אממ ו אֵמָמְו המעי םָפָׂש-לַעְו עּורְפ הָיְהִי ימ

 קה = הנמל ץוחמ בש דֶרּב אה אָמְמ אָמְשי וָּב עגה רֶשֶא

 רֶמָצ דָנֵבְּב תַעָרְצ עַגֶנ וב היהידיפ דָנֶּבַהְו ס .ןובשומ זמ

 םוימ ענְנה"תֶא ןהכה האר !טיִמָי תעָבש קנה עגנתֶא בל יד ןּופ גא לשסיוא םעד ןקּוקַאּב טעװ ןהפ רעד זַא ןוא 1

 ןופ רעפיט טינ זיא ןעוסיוא ןייז טשרע ,ץערק עטכעלש
 רעד לָאז ,ָאטינ ףיורעד ויא רָאה עצרַאווש ןּוא ,טיוה רעד
 יד ןּופ גָאלשסיוא םעד טָאה סָאװ םעד ןסילשנייַא ןהפ
 טעװ ןהפ רעד זַא ןּוא** .געט ןּביז ףיוא ,ץערק עטכעלש
 יד טשרע ,גָאט ןטעביז ןפיוא גָאלשסיוא םעד ןקוקַאּב

 ףיוא ץערק עטכעלש יד ןטײרּפשרַאפ ךיז ןלעװ ןטיירפש

 םיא טעװ ןהפ רעד ןּוא** ,גנּוקינײר ןייז ךָאנ טיוה רעד

 טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ץערק עטכעלש יד טשרע ,ןקּוקַאּב

 :רָאה עלעג ןייק ןכוז טינ ןהפ רעד ףרַאד ,טיוה רעד ףיוא

 ןענייז ץערק עטכעלש יד רעּבָא ביוא * .,ןיײרמּוא זיא רע

 יתנו יג 7 < "סיוא זיא רָאה עצרַאװש ןוא ,ןעוסיוא רעייו ייּב ןּבילּבעג

 :ןייר רַאפ ןכַאמ םיא לָאז ןהפ רעד ןּוא ,ןייר זיא רע ;טלײהרַאפ ץערק עטכעלש יד ןענייז ,ףיורעד ןסקַאװעג

 רעד ןּוא* ,ןקעלפ עסײװ ,ןקעלפ ןייז ןלעװ בייל רעייז ןופ טיוה רעד ףיוא זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןּוא יי

 טָאה סָאװ יַאשיל ַא סָאד זיא ,סײװ טַאמ ןענײז בייל רעייז ןּופ טיוה רעד ףיוא ןקעלפ יד טשרע ,ןָאט קּוק ַא טעוו ןהפ

 | | .ןייר זיא רֶע ;טיוה רעד ףיוא ןכָארּבעגסױא

 ןכירקסיוא טעוו ּפָאק ןייז ביוא ןּוא * ,ןייר זיא רע ;ךילפ ַא רע טָאה ,ןכירקסיוא טעװ ּפָאק ןייז זַא ,ןַאמ ַא ןּוא יי

 ףיוא רעדָא ךילפרעטניה םעד ףיוא רעּבָא ביוא < .ןײר זיא רע ;ךילּפרעדָאפ ַא רע טָאה ,םינפ ןייז ןופ טייז רעד ּוצ

 ךילּפרעדָאפ ןייז ףיוא סיוא טכערּב סָאװ תערצ ַא סָאד זיא ,גָאלשסיוא רעסייוו ךעלטיור ַא ןייז טעװ ךילּפרעדָאּפ םעד

 ויא גָאלשסיוא םעד ןּופ ץכעליוושעג יד טשרע ,ןקּוקַאּב םיא טעװ ןהפ רעד זַא ןוא = .ךילפרעטניה ןייז ףיוא רעדָא

 טיוה רעד ףיוא תערצ ןופ ןעוסיוא סָאד יװ יױװַא ,ךילפרעדַאפ ןייז ףיוא רעדָא ךילּפרעטניה ןייז ףיוא סייוו ךעלטיור

 גָאלּפ יד טָאה רע ;ןהפ רעד ןכַאמ םיא לָאז ןיירמוא * רַאּפ ;רע זיא ןיירמוא ;ערֹוצמ ַא ןַאמ ַא רע זיא * ,בייל ןּופ

 | - .פָאק ןייז ףיוא

 "רַאפ ןייז לָאז ּפָאק ןייז ןוא ,ןסירעצ ןייז ןלָאז רעדיילק ענייז ,םיא ףיוא זיא גָאלּפ יד סָאװ ערוצמ רעד ןּוא =

 גָאלּפ יד סָאװ געט עלַא * .ןפורסיוא רע לָאז "אמט !אמט, ןוא ,ןקעדרַאפ רע לָאז פיל עטשרעּביוא ןייז ןוא ,ןסקַאװ

 .גנוניווו ןייז ןייז לָאז רעגַאל ןסיוא ,ןציז רע לָאז ןײלַא ;רע ויא ןיירמוא ;ןיירמּוא ןייז רע לָאז ,םיא ףיוא זיא

 םענעסקַאלפ ַא ןיא רעדָא ,דגב םענעלָאװ ַא ןיא ,דנּב ַא ןיא ן"ז טעה תערצ ןּופ גָאלּפ יד זַא ןּוא =



 חמ רמָצְלְו םיְִּׁשִּפַל בֶרֶעְב וָא יֵתְׁשִב וא :םיתשפ דָנְבְּב א
 יט וא | קָרָקִרי עִֶֶּה הָיָהְו :רוִע תֶכאָלְמיִלְכִּב וא רועב וא
 = דיִלָכְלָבְב וא בֶרֵעָבֹוא יֵתְׁשַּב-ֹוא רועָב וא דנּכב םיזמדא
 ג דתֶא הפה הָאָרָו :ןהפההתֶא הָאְרֶהְו אּוה תַעָרְצ עַנְנ רוע
 א עָנגַחְתֶא הֶאְרְו :םימי תעְבש עגְנַה-תֶא ריִּנְסִהְו ענה
 .םִרעֶביוא יֵתְׁשַב-ֹוִא דָנּבַּב ענה השפחיכ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב
 תֶרֶאְמַמ תַעָרְצ הָכאָלְמִל רָעָה הָׂשֲעי-רֶׁשֲא לכל רועָב וא
 כנ =תֶא א |יִתְׁשַה-תֶא וא דָנֶּבַה-תֶא ףרשו :אוה אֵמָמ עַננִה
 ."רָׁשֲא רועה לכלא וא םיִתְשּפב ו רֶמָצַּב ברעה
 ג םִאְו !ףֶרָּׂשִּת ׁשֵאָּב אוה תֶרֶאְמַמ תעָרְצייֵּכ עגנה וב הָיְהִי
 וא יתשב וא דָנָכְּ ענה הָׂשָּפדאַל הוה ןֵהֹּכַה הָאָרִי
 דג ירְׁשֲא תא ּוטְּבִלו ןמפה הצו :רועייִלְּ-לֶכְּב וא בֶרָעְב
 5 [ירחא ןהפה הֶאָרְו :תינש םיִמָיתַעְבִׁש ודיְִמִהְו ענה ב
 -אל עַגְנִהְו וניֵע-תֶא ענָנַה ְךמֶה-אָל הָּנִהְו עַגְנַה-תֶא םֶּבַּכִה
 א ֹוָּתְחַרְקְּב אוה תֶתָחּפ ינפְרֶשת ׁשֵאָב אוה אָמָמ הֶׂשָפ
 וו ֵּבַּכִה ירחא עַגְנַה הָהָפ הֵּנִהְו ןהפה הֶאְר טֶאְו זוּתְחְּבִנְב
 א יתשהְךמ וא רֹועָהְדִמ וא רָנּבַהְמ ותא עָרְהְ ותא
 'פמ םרעָבדוא יתשבדוא דָנֶּבַּב דוע הֶאְרִתִדִאְ ;ברעהרמ
 -רָׁשֲא תא ינפרשת ׁשֵאָּכ אוה תחרפ רֹוצייֵלְּכילָכְב וא

 ח רֹועָה יִלְּכ-לָכ-ֹא בֶרֶעָהדֹוא יִתְׁשַהִֹא דָנָּבַהְו :עַננַה וב |
 ש "ראל :רֶהָטְו תיִנָׁש םֵּבֶכְו עַגָּנַה םֶהֵמ רֶסְו םֵּבַכְּת רֶׁשֲא |

 וא יִתָּׁשַה וא םיִּתְׁשִּפַה ואו רֶמָצַה דֶנָּב תערצהעננ תרות
 פ :אָּמַמְל ו וא ורָהְטְל רועייִלְּכ-לְּכ א בֶרעָה

 1852 ערוצמ ,ארקיו |

 ןּופ ,ףרַאװכרּוד ןיא רעדָא ,בעווטנורנ ןיא רעדָא < ,דגב
 ןיא רעדָא ,לעפ א ןיא רעדָא ,לָאװ ןופ יצ ,סקַאלפ
 נָאלשסױא רעד ןּוא < ;לעפ ןופ טעּברַא ויא סע רעסָאװ
 רעדָא ,דנּב םעד ןיא ךעלטיור רעדָא ךעלנירג ןייז טעוו
 םעד ןיא רעדָא ,בעווטנורג םעד ןיא רעדָא ,לעפ םעד ןיא
 ,לעפ ןופ ךַאז זיא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד
 ןרעװ ןזיװַאּב לָאז סע ןוא ,תערצ ןּופ גָאלּפ יד סָאד ןיא
 -סיוא םעד ןקוקַאּב טעװ ןהפ רעד זַא ןוא *  .ןהפ םּוצ
 ,גָאלשסיוא םעד טָאה סָאװ סָאד ןסילשנייָא רע לָאז ,גָאלש
 גָאלשסױא םעד ןעז טעװ רע זַא ןוא** .געט ןּביז ףיוא
 "רַאפ ךיז טָאה גָאלשסױא רעד ןַא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא
 רעדָא ,ּבעװטנּורג םעד ןיא רעדָא ,דגב םעד ןיא טיירפש
 רָאנ סָאװ-לעפ םעד ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד םעד ןיא
 "סיוא רעד זיא-לעפ ןּופ טכַאמעג זיא סע טעּברַא ןַא רַאּפ
 לָאז עמ ןּוא* .רע ויא ןיירמּוא ;תערצ עקיסע ןַא גָאלש
 רעדָא ,ּבעװטנורג םעד רעדָא ,דגב םעד ןענערּברַאפ
 סָאװ רעדָא ,טקַאלפ ןּופ יצ לָאװ ןופ ,ףרַאװכרּוד םעד
 ןייז טעװ גָאלשסיוא רעד סָאװ לעפ ןּופ ךַאז ַא רַאפ רָאנ
 רעייפ ןיא ;סָאד זיא תערצ עקיסע ןַא םורָאװ ;ןירעד
 טעוו ןהפ רעד רעּבָא ביוא < .ןרעװ טנערּברַאפ סע וּומ
 ןיא טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז
 םעד ןיא רעדָא ,ּבעװטנּורג םעד ןיא רעדָא ,דגב םעד
 ,לעפ ןופ ךַאז ויא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד
 -טיוא רעד סָאװ סָאד ןשַאװ לָאז עמ ןסייה ןהפ רעד לָאז **
 לָאמ טײװצ ַא ןסילשנײא סע לָאו רע ןּוא ,ןירעד זיא ןָאלש
 םעדכָאנ ,ןעז טעװ ןהפ רעד זַא ןוא * .געט ןּביז ףיוא

 גָאלשסיוא רעד םגה ,קילּבנָא ןייז ןטיבעג טינ טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,גָאלשסױא םעד ןשַאװעג טָאה עמ יװ
 זיא סָאד ייס ,סָאד זיא גנוסעסיוא ןַא .ןענערּברַאפ סע וטסלָאז רעייפ ןיא ;ןיירמוא טָאד זיא ,טײרּפשרַאפ טינ ךיז טָאה =

 ןרָאװעג זיא ואלשסיוא רעד טשרע ,ןעז טעװ ןהפ רעד ביוא ןוא*  .רעטכער רעד ףיוא ייס ,טייז רעקניל רעד ףיוא
 םעד ןּופ רעדָא ,לעפ םעד ןופ רעדָא ,דגב םעד ןּופ ןסײרּפָארַא םיא רע לָאז ,ןשַאװעג םיא טָאה עמ יװ םעדכָאנ טַאמ
 ."טנורג םעד ןיא רעדָא ,דגב םעד ןיא ןזײװַאּב רעדיװ ךיז טעװ רע ביוא ןּוא " .ףרַאװכרּוד םעד ןופ רעדָא ,ּבעװטנּורג

 רעייפ ןיא ּוטסלָאז ;סיוא סָאד טכערּב-לעפ ןּופ ךָאז ויא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאװכרּוד םעד ןיא רעדָא ,ּבעװ <
 ,ףרַאװכרוד רעד רעדָא ,ּבעװטנּורג רעד רעדָא ,דגב רעד ןוא < .ןירעד זיא גָאלשסיוא רעד סָאװ סָאד ןענערּברַאפ
 ןשַאװעג לָאז ,ןופרעד ןָאטּפָא ךיו טעװ נָאלשסױא רעד ןּוא ןשַאװ טסעוו ּוד סָאװ ,לעפ ןּופ ךַאז ויא סע רעסָאװ רעדָא
 | .ןייר ןייז ןוא ,לָאמ טײװצ ַא ןרעװ
 = ףעדָא ,בעווטנורג ןיא רעדָא ,סקַאלפ רעדָא לָאװ ןופ דנּב ַא ןיא תערצ ןופ :ָאלּפ רעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד = |
 .ןיירמוא רַאפ ןכַאמ ּוצ סָאד רעדָא ,ןייר רַאפ ןכַאמ ּוצ סָאד ,לעפ ןּופ ךַאז זיא סע רעסָאװ ןיא רעדָא ,ףרַאווכרוד ןיא

 ףו

 * עצמה תֶרֹּת הָוְהִּת תאָז :רמאל השמ"לֶא הָוהְי רבו |
 ב ג ץוחמהלַא ןרפה אֶצָיְו :ןהפהדלֶא אָבּוהְו ותְרהְט םיּב
 :עורְצהְדִמ תֵעָרְצִה-עגנ אפר הר ןהפה הֶאְרְו הנתמל

 סמ ,ג

  :ןנָאז וצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי די
 ןייז ןופ גָאט ןיא ערוצמ ןּופ ןיד רעד ןייז לָאז סָאד

 רעד ןּוא* .ןהֹּכ םּוצ ןרעװ טכַארּבעג לָאז רע :גנוקינייר
 - ,ןעו טעוו ןהפ רעד זַא ןּוא ,רעגַאל ןסיוא ןײגסױרַא לָאז ןהֹּכ

 - ,ערוצמ ןפיוא טלײהרַאפ זיא תערצ ןּופ גָאלּפ יד טשרע |
 עובוב (מק
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 סָאװ םעד רַאפ ןעמענ לָאז עמ ןס"ה ןהפ רעד לָאזי

 -רעדעצ ןוא ,ןעלגיופ ענייר עקידעבעל ייווצ ךיז טקיניר

 ןהפ רעד ןוא* זָארגיבֹוזַא ןוא ,טיורלימרעוו ןוא ,ץלָאה

 ילפ רענעמייל ַא ןיא לגיופ ןייא ןטכעש לָאז עמ ןסייה לָאו

 ,לגיופ ןקידעבעל םעד* .רעסַאװ עקידעּבעל רעביא

 סָאד ןּוא ,ץלָאהרעדעצ סָאד וא ,ןעמענ רע לָאז םיא

 ןּוא יז ןעקנוטניַא ןוא ,וָארג-בֹוזַא סָאד ןּוא ,טיורלימרעוו

 סָאװ לניופ םעד ןּופ טּולּב םעד ןיא .לגיופ ןקידעּבעל םעד

 ןּוא* .רעסַאװ ןקידעּבעל ןרעּביא ןרָאװעג ןטכָאשעג זיא

 רעד ןּופ ךיז טקינײר סָאװ םעד ףיוא ןצירפש לָאז רע

 -קעװַא לָאו רע ןוא :ןייר ןכָאמ םיא ןוא , ,לָאמ ביז ,תערצ

 ןּוא * .דלעפ ןעיירפ ןפיוא לגיופ ןקידעבעל םעד ןואל

 ןוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,ךיז טקיניר סָאװ רעד

 = ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןוא , ,רָאה עצנַאג ענייז ןלָאָנּפָא

 ,רענַאל ןיא ןעמיקנײרַא רע געמ ךָאנרעד ןוא ;ןייר ןרעװ

 .געט ןּביז טלעצענ ןייז ןּופ ןסיורד ןציז לָאז רע רעּבָא

 ענייז ןלָאנּפָא רע לָאז ,גָאט ןטעביז ןפיוא ןייז לָאז סע ןּוא *

 ןּופ ןעמערב יד ןוא ,דרָאּב ןייז ןוא ,ּפָאק ₪ רָאה עצנַאג

 - רע ןּוא ;ןלָאגּפָא רע לָאז .רָאה עצנַאג ענייז--ןגיוא ענַײז

 ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז

 = ײװצ ןעמענ רע לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא = .ןייר ןייו ןוא

 עקיראי ַא ףָאש ןייא ןוא ,רעלעפ ַא ןָא ןספעש |

 .לײא גֹול ןייא ןוא ,לייא שמ טשימרַאּפ

 .דעֹומילהֹוא ןופ גנַאגנײַא םייּב ;טָאג רַאְפ ,ייז ןּוא .,ךיז

 .טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןבייהפיוא יז לָאז רע ןוא ,לײא גֹול םעד טימ .רעפּפָאדליש ַא .רַאּפ |

 18-4;די

 זרֹורֹהְמ תה םיִרָפְציֵּמְׁש רקטמל חַקְל ןהפה הָוצְו
 דתרֶא טחשו ןהפה הֶּוִצְו :םואְ תעלת יִנָשּו ןֶרָא ץַעְו
 רַפְצַה-תֶא :םייַח םימילע ׂשֶרָחייֵלְבילֶא תַחאַה רֹופצַה
 -תֶאְו תעלותה יִנשדתאו וראה ץע-תֶאְו המא חמי היחה
 הָמִחְׁשַה רֶפצַה םַדְּב הָיַחַה רָפַצַהותֶאְו םתוא לבש באה
 עַבָׁש תַעְרְצַהְרִמ רַהּטִּמַה לע הוה !םייחה םִָּמַה לע
 :הָרָשַה יפיע הוחה רֶפְצַה-תֶא חלשו ורַהְטְו םיִמָּפ
 טיפ ץתרַו ורעש"לָּכדתֶא חלו וידנברִתֶא רלטמה סב
 תעְבְש ולָהֶאְל ץוחמ בשיו הנחמַה"לֶא אוב רַחַאְו רַהָמְו
 ושאֹר-תֶא ורָעְש-לָּכי-תֶא חלי יִיִבְּׁשַה םֹויַב הָיָה :םימָ
 -תֶא םֵּבִמְ חל ורעָשלְּכ"תֶאְו וָניֵע תֵּבַנ תֶאְו ונקְותַאְ
 חֵּקִייִניִמְׁשַה םויכו :רקָמְו םִיַמַּב וָרָׂשִּב-תֶא ץֵחְרָו ויִָנְּב
 הָמימְּת הָתָנְׁש-תַּב תַחַא הָשְבַכְו םֹמיִמְּת םיִׂשָבְבייִנְׁש
 ּדחֶא :גלֶוְִמְשִב הָלֹולְּב הָחְנִמ תֶלָמ םיִנֹרָׂשֶע הָשלְשו

 םתאְו רקמה שיאה תא רַלַמְמַה ןהפה ריִמָעָהְו :ןמש א
 ׂשֶבָּכַה-תֶא ןהפה חללו :דעומ לַהֶא הַתֶּפ הָוהְי יִנָפל בי

 סבתא ףיגהו ןמשה גל"תאו םֵׁשֲאְל ותא ביִרְקִהְו רָחֶאְה
 רֶׁשֲא םיקְמִּכ ׂשֶבְּכַהיתֶא טֵהָׁשְו :הָוהְי יָנְפל הָפּונָּת יש

 תאָּטַחַּכ יִּכׁשֶרֵּקַה םוקמּב הלעה"תאו תאטַחַה"תֶא טחשי
  םדִמ ןֵהֹּכַה חקל :אוה םישדס שרק לג אוה םָׁשָאָה די

 לע תונמיה רהטמה א נתי ן הפה ןֵתָנְו םָׁשֶאָה
 .ןקפה חקְלו :תינמיה לה ביל תיִמִיַהֹודָיןָהֵּב יט
 ןֵהֹּכַה לבו :תילאמשה | ןהפה ףכ"לע קצי משה גָלִמ ט

 תילאָמשה ופָכ"לַע רשֶא ןָמְׂשִהְוִמ תינמיה ָּבְצֶא-תֶא ,
 רֶתָלמּו הוי ינְפל םיִמָעְּפ עב יעָבְצִמְּב ןמשהךמ הָזִהְו ז

 יהַּטִּמַה ןזָא דונָת"לַע ןקפה תי .ופפילע רֶׁשֲא ןֶמשה
 לע עמ ולנר ןח הכל תיִגמִיהֹודָי ה הָּב-לַעְו תיִָמִוה
 -לַע עֵת ןהֹּכַה הכ-לַע ִׁשֲא ןֶמָׁשִּב רֶמֹנַהְו :םָׁשָאה םַּד חי
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 ,רעפּפָאזיײּפש א רַאפ לעמלמעו לטנעצ יירד ןוא ,רעלעפ ַא ןָא

 טקינייר סָאװ ןַאמ םעד ןלעטשקעװַא לָאז ,טקינײר סָאװ ןהפ רעד ןואי* =

 ןעננערּב םיא ןוא ספעש ןייא ןעמענ לָאז ןהפ רעד ןוא "

 לָאז רע ןּוא *

 םורָאװ ;טרָא ןקילייה ַא ןיא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןוא רעפּפָאדניז סָאד טכעש עמ וו טרָא םעד ןיא ספעש םעד ןטבעש

 ןהפ רעד ןוא*< .סָאד ויא טייקילייה עטסקילײה ַא ;ןהפ ןרַאפ רעפּפָאדלּוש סָאד ןיא רעּפּפָאדניז סָאד יװ יא

 םעד ןּופ לפעלרעיוא ןטכער ןפיוא ןַאטפיורָא לָאז .ןהפ רעד ןוא ,רעפּפָאדליש ןופ טּולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז

 ןהפ רעד ןּוא** .סּופ ןטכער ןייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייו ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינייר סָאװ

 ןעקנּוטנייַא לָאז ןהפ רעד ןוא * .ןהֹּכ ןופ ךעלפטנַאה רעקניל רעד ףיוא ןסינפױרַא ןוא ,לייא גֹול םעד ןּופ ןעמענ לָאז

 ךּביז רעגניפ ןייו טימ לייא םעד ןופ ןצירפש ןּוא ,ךעלפטנַאה רעקניל ןייו ףיוא סָאװ לייא .םעד ןיא רעגנפ ןטכער ןייז

 -רעיוא ןטכער ןפיוא ןָאטּפױרַא ןהפ רעד לָאז ךעלפטנָאה ןייז ףיוא סָאװ לייא טשער םעד ןּופ ןוא *  .טָאג ראפ לָאמ

 ןרעּביא ,סּופ ןטכער ןייז ןּופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייו ןופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינייר סָאװ םעד ןּופ .לפעל

 ןֶאטפיורַא רע לָאז ,ךעלפטנַאה סנהפ םעד ףיוא סָאװ לייא םעד ןופ רעביא טביילב ז סָאװ ןוא 5 - .רעפּפָאדליש } ןּופ טולב |



 ו - =. .ערֹוצמ,ארקױ = פי
 לָאז ןהפ רעד ןּוא ;ךיז טקינייר סָאװ םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טיִנִהֹּכַההָׂשָעְו ;הָוהְי ינפל ןקפה וילָע רֵּפִכְו רַהַּטַּמַה שא

 ןכַאמ לָאזןהֹּכ רעד ןּוא < .טָאג רַאפ םיא ףיוא ןייז רפכמ ֵהָׁשִי רֶחַאְו וָתְאְמְִמ רחַמִּמַה-לַע רֶּפַכְו תאַּמַחַה-תֶא |

 טקינײר סָאװ םעד ףיוא ןַײז רפכמ ןוא ,רעפפֶאדניז סָאד 7 הָהֵּבוִמהְהחְנִּמַה-תֶאְוהָלפַה-תֶאְַהֹּכַההַלָעהְו:הָלֹעָהיִתֶא

 | 5 די ןיאְו אוה לדדמאְו ם  ּורֵהְמְו ןקפה וע רֵּפִכְו -
 ןורָשְְווילִ רַּמַָל הָּפּונְתִל טְׁשֶא דחֶא שֶבַּכ חַקָלְו תֶנָשמ
 בכ םירת ית :ןֵמָׁש גלו הָחְנִמִל ןִמְשּב ליִלָּב מא תלט
 ;חבומ ןפיוא רעפּפָאזיײּפש סָאד ןוא רעפּפָאדנַארּב סֶאד |  .רֶחֶאְהְותאָּטַה דָחֶא הָיהְו די גישח רֶׁשֲא ה ב יִנֵׁש וא
 יז טעװ רע וא ,םיא 6 ףיוא ןייז ד רפכמ לָאז ןהפ רעד וא כ הכל ותרהטל יִניְֵׁשַה םֹיַּב םא איִכָהְו :הלע
 - .ןייר = דמ ׂשֵבָּכ-תֶא ןֵהֹּכַה חקלו !הָוהְי ינפל ולא ַחָפ-לָא
 - ינפל הָּפּונְּת הִֹה םתא ףיִנָהְו ןמשה גל"תֶאְו םֶׁשָאֶה
 טנָאמרַאפ טנַאה יי ןוא , םירָא זיא רע ביֹוא א | / 8 שה םדמ הפה הקלו יה עה שחשו :הוהי

 ןא ראפ ,רעפפאדלוש ַא ,ספעט ןייא ןעמענ רע לָאו שמ = תיִגָמִיַה ֹודָי הבל תינמיה רהטמהְוא ךנְילַע ןֵהָנ
 לטנעצ ןייא ךוא ,םיא ףיוא ןייו וצ רפכמ ,גנובייהפיוא = ףכילַע ןהלה קו ןֵמָׁשִהִָמּו :תינמה לנה המי

 ןוא ,רעפּפָאזײּפש ַא ראפ ,לייא טימ טשימרַאּפ לעמלמעז זכ ןֶמָשהדמ תינמיה ועָבְצֶאְּב ןהפה הזה :תילאַמשה ןֵהֹּכַה

 עגנוי ײװצ רעדָא ,ןביוטלטרוט ײװצ ןוא* ;לײא גול א = זִוַתָ :הָוהְו ינפְל םיִמָעְּפ עבש תילאָמְׂשַהוָּמַּכ-לַע רֶׁשֲא |
 ןייז לָאז ענייא ןּוא ;טנָאמרַאֿפ טנַאה ןייז יוו טיול ,ןביוט רהטמה ןוָא .ונתדלע .ןמכ"לע רֶׁשֲא ׂ זמשהךמ ןהפה |

 = רע ןוא* = ,רעפּפָאדנַארּב ַא עעיא ןוא ,רעפפָאדנו א = - "לט תמה ולנר ןֶהְּ-לַעַו תיִנמוַהֹודָיןהּבילַעְו תמה |
 טכ :ג מפה ףבילמ שא ןמשהדמ רֶמונַהְו !טְׁשֶאָה םד םוקמ
 להָׂשָעְו :הָוהְי ינפל ווָלָע רֵּפַכְל רקטמה שארזלט ןַתִי
 ודי גישמ רשאמ הניה ינּבְדמ וא םירתהדמ דֶחֶאָה-תֶא
 םעד ןוא ,רעפּפָאדליש ןופ ספעש םעד ןעמענ לָאז ןהפ ₪ הלפ רחֶאָה-תֶאְ תאמה דָהֶאָה-תֶא ודי גִׂשַּת"רֶׁשֲא תא

 ןנובייהפיוא ןַא ןבייהפיוא יז לָאז ןהֹּכ רעד ןוא ,לייא גול = בל תלו תא :הָוהָי נפל רהטמה לעןהפה רפַכְו הָחְפַהלע

 ןטכעש רע לָאז ךָאנרעד ןוא .;טײקינײרמוא ןייז ןופ ךיז

 ןעננערּבפיוא לָאז ןהֹּכ רעד ןוא * .רעפּפָאדנַארּב סָאד

 םּוצ .גנוקינייר ןייז ןופ גָאט ןטכַא ןפיוא ןעגנערב יז לָאז

 רעד ןוא <  .טָאג רַאפ ,דעֹומ -להֹוא ךופ גנַאגנייַא םּוצ ,ןהפ

 - -דליש ןופ ספעש םעד ןטכעש לָאז רע ןוא** .טָאג רַאפ פ :וִתָרֲהְמְּב ֹודָי גושפדאל רֶׁשֲא תַעְרְצ עג וב-רְׁשֲא
 ןופ טֹולּב םעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןוא ;רעּפּפָא  ד 0 "לֶאי אֹבָת יֵכ +רמאל ןָהַאילֶאְו השמחלָא הוהי רבי

 לפעלרעיוא ןטכער ןפיוא ןָאטֿפױרַא ןוא ,רעפפָאדלוש תערָצ עג יִּתַחָנְו הוָחֶאל םָכָל ןתנ ינא רֶׁשֲא ןַענְּכ ץֹרַא
 הל ןקפל דיִגַהְו תיַבַהוָל-רֶׁשֲא אָבּו :םֶכְתַוַא ץֶרַא תיִבְּב
 יל תֶיָמַת-תֶא נפו ןמפה הצו :תִיָּבַּב יל הָאְרִנ עֶגנְכ רֶמאֵל
 רֶׁשֲא-לּב אָמָמִי אלו עַנְנַה-תֶא תוִאְרַל ןהפה אַ םֶרָמְּב

 ןייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןוא ,ךיז טקינײר סָאװ םעד ןּופ

 = ;סּופ ןטכער ןייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,טנַאה רעטכער

 רעד ףיוא ןסיגפיורַא ןהפ רעד לָאז לייא םעד ןופ ןּוא *

 ףיוא סָאװ לייא םעד ןּופ - רעגניפ ןטכער ןייֵז טימ ןצירּפש לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא* .ןהֹּכ ןּופ ךעלפטנַאה רעקניל

 ןייז .ףיוא סָאװ לייא םעד ןּופ ןָאטּפױרַא לָאז ןהפ רעד ןוא" .טָאג רַאּפ לָאמ ןביז ,ךעלפטנַאה רעקניל .ןייז

 ןפיוא ןוא ,טנַאה רעטכער ןייז ןופ ןעמיוד ןפיוא ןּוא ,ךיז טקינייר סָאװ םעד ןּופ לפעלרעיוא ןטכער ןפיוא ךעלפטנַאה |

 לא םעד ןופ רעּביא טּביילּב סָאװ ןוא = ..רעפּפָאדלוש ןּופ טּולּב םעד ןּופ טרָא םעד ןיא ,סּופ ןטכער ןייז ןופ ןעמיוד -

 םיא .ףיוא ןייז וצ רפכמ ,ךיז טקינייר סָאװ םעד ןופ ּפָאק ןפיוא ןָאטּפױרַא רע לָאז ,ךעלפטנַאה סנהפ םעד ףיוא סָאװ
 ;טנָאמרַאפ טנַאה ןייו סָאװ .ןופ-ןביוט עגנו יד ןופ רעדָא ,ןביוטלטרּוט יד ןּופ ענייא ןכַאמ לָאז רע ןּוא* .טָאג רַאפ
 ;רעֿפפָאזיּפש | םעד שמ ,רעפפָאדנַארֿב א ַא רַאפ ענייא ןוא ,רעפּפָאדניז א רַאפ ענייא--טגָאמרַאפ טנַאה ןייז יװ יװַא יי
 יי 0/0 0 - .טָאג רַאפ ךיז טקינייר סָאװ םעד ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןּוא

 גנוקיעיר יז ייב טינ טגָאמרַאפ טנַאה ון סָאװ ,תערצ ןופ ואלפ יד ויא םיא ףיוא סָאװ םעד ןּופ ןיד רעד ויא סָאד *

 יי יא עי | " ;ןנָאז וצ ױזַא ,ןענרהַא ּוצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא*
 תערצ ןופ אלפא ַא ןעגנערּב לעװ ךיא ןוא ,םוטנגייא םּוצ ךייַא ביג ךיא סָאװ ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןעמוק טעװ ריא ןַא**

 -רעד לָאז רע ןוא ,םיא ּוצ טרעהעג ויוה סָאד סָאװ רעד ןעמוק לָאו** ,םּוטנגײא רעייַא ןּופ דנַאל םעד ןּופ ויוה ַא ןיא
 "סיֹוא לָאז עמ ןסייה לָאו ןהפ רעד ןּוא = .ויוה ןיא סיוא רימ ט1זייוו גָאלשסיוא ןַא יוו ױזַא ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהפ םעד ןלייצ

  ;ןיירמוא ןרעוו טינ לָאז ויוה ןיא סָאװ ץלַא ידּכ ,גָאלשסיוא םעד ןקיקַאּב ןעמּוק טעוו ןהפ רעד רעדייא זיוה סָאד ןעמַאר
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 .ויוה סָאד ןקּוקַאּב ןעמּוק ןהפ רעד לָאז ךָאנרעד ןּוא

 רעד טשרע ,גָאלשסױא םעד ןקּוקַאּב טעװ רע זַא ןוא יז

 -טיור ןּוא עכעלנירג זיא ויוה ןּופ טנעװ יד ףיוא גָאלשסיוא

 ןופ רעקירעדינ ויא ןעוסיוא רעייז ןוא ,ךעלּבירג עכעל

 ֵנײַא ןיא זיוה ןּופ ןײגסױרַא ןהפ רעד לָאו** ,טנַאװ רעד

 .געט ןביז ףיוא זיוה סָאד ןסילשרַאפ ןוא ,זיוה ןּופ גנַאנ

 ןּוא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעמּוקקירּוצ לָאז ןהפ רעד ןּוא י*

 -רַאפ ךיז טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז טעװ רע זַא

 ןסייה ןהפ רעד לָאז* ,זיוה ןופ טנעװ יד ףיוא טײרּפש

 רעד ויא ײז ףיוא סָאװ רענייטש יד ןעמענסיורַא לָאז עמ

 ןיא טָאטש ןסיוא ןפרַאװקעװַא ייז לָאז עמ ןוא ,גָאלשסיוא

 "מּורַא ןוָאל רע לָאז ויוה סָאד ןּוא * .טרָא םעניירמוא ןַא

 עמ סָאװ םייל יד ןּוא ,םּורַא דנּור קינײװעניא ןּופ ןקַאה

 -מּוא ןַא ןיא טָאטש ןסיוא ןטישסיוא ןעמ לָאז ,סיוא טקַאה

 .טרָא םענייר

 ןּוא ,רענייטש ענעי ןּופ טרָא םעד ףיוא ןלעטשנײרַא ןּוא

 .זיוה סָאד ןפעלקרַאפ ןוא ,םייל ערעדנַא ןעמענ לָאז עמ

 ןיא ןכערבסיוא רעדיװ טעװ גָאלשסיוא רעד ביוא ןּוא =

 ןוא ,רענייטש יד ןעמונעגסיורַא טָאה עמ יוו םעדכָאנ זיוה

 ןּוא : ,ןפעלקרַאפ ןכָאנ ןוא ,ויוה סָאד ןקַאהמּורַא ןכָאנ

 טָאה גָאלשסיוא רעד טשרע ,ןעז ןוא ןעמוק טעװ ןהפ רעד

 ןיא תערצ עקיסע ןַא סָאד זיא ,זיוה ןיא טײרּפשרַאפ ךיז

 סָאד ןכערּבעצ לָאז עמ ןּוא *  .סָאד זיא ןיירמוא ;זיוה

 ערוצמ ,ארקיו

 . ,רענייטש ערעדנַא ןעמענ לָאז עמ ןּוא *

 58-7 7 די

 -תֶא הֶאְרְו :תיִּבַה-תֶא תֹוָאְרל ןַהֹּכַה אָכָי ןֵּכ ראו תִָּבַּב יל
 וא תלרקרי תרורעקש תִיַּבַה תֶריִקְּב ענה הָנִהְו ענה

 תִַּבַה-וִמ ןקפה א +ריקהדמ לָפְש ןָהיִאְרִמּו תֶּמידְמַדֲא חל
 בעְו :םיִמָי תֶעְבִׁש תֶיּבַהתֶא רנָמִהְו תִיַּבַ חַתָּפ-לֶא של

 ;תֹיָּבַה תֶריִקְּב עגנה השפ הָנְִו הָעָרויִיִבְׁשַה םֹיּב ָהֹּכה
 יכילשהו עגה ןהּב רֶׁשֲא םיִנְבֲאָה-תֶא צלח ןהפה הִָּצְו ₪
 טצקי תִיַּבַה-תֶאְו :אָמְמ םוָָמילֶא ריִעְל ץיִחַמ-לֶא ןָהְתֶא א

 ץחְמדלא וצקה רֶׁשֲא רֶפֶעָה-תֶא ּוכּפְשְו ביִבָס תִּבִמ
 ואיִבַהְו תֹורְָא םיִנָבֲא וחקלו : אֵמָמ םוָקָמילֶא ריִעָל כט
 "םֵאְו !תיַּבַה-תֶא חמו הי קא רָפָעְו םינכאה תַַּתילֶא גמ

 ירחאו םִיִנְבֲאָה-תֶא :ץלח רחא תִיַּבַּב חדָרָפּו ענה בּושי
 הגהְו הֶאְרְו ןהפה אָבּו :חוִמה יִרָמַאְו תַיְּבַדדתֶא תֹוצְקִה ד

 :אוה אממ תִַּבַּב אוָה תֶרֶאְמִמ תַעַרְצ תִיָּבַּב ענה הֶׂשֶּמ
 תיבה רַפָע-לָּכ תַאָו ויָצֵע-תֶאְ עְֶבָא-תֶא תיַּבַה-תֶא ץַתָנְו ה
 תיַבַה-לֶא אָּבְִו :אָמְט םוקָמילא ריִעְל ץיִחַמ-לָא איצוהו מ
 יַּבַּב בקשה ;ברעה"דע אֵמָמִי ותא ריֶנְמַה יִמִ-לָּכ מ
 אֿב-םִאְו !ויָדָנְּברתֶא םֵּבְַי תי לאה ידָנְּב-תֶא םֵּבַכְי חמ

 חמה ירחא תיַבַּב ענה הֶׂשָפ-אל הּנַהְו הֶאְרו ןהפה אבי
 הקלו :עננה אפר יכ תִּבַה-תֶא ןֵהֹּכַה רַהְטְו תִיָּבַה-תֶא טמ

 :בואו תַעַלותיִנְׁשּו זרֶא ץעו םירפצ יִתְש תיּפהתֶא אטחל
 ;םבַײה םִיַמ-ַע ׂשֶרָח-יִלְב-לָא תַחֶאָה רָפָצהֶא םֵהָׁשְו 3
 תאו תעלותה ינש | תֶא באקֶאְ זרָאָה-ץע-תֶא חַקָלְו אנ

 םבימבּו הָטּוחְׁשַה רֵּפְּצַה םדָּב םפא לֶכָטְו היחַה רֵצה
 ןריבַה-תֶא אֵּשְִו :םיִמִעְּפ עבש תֶוּבַה-לֶא הָזהְו םיחה -:

 וראָה ץעֶבּו הָּיַחְה רפצכו םייחה םִיַּמַבּו רופצה םֵדְּכ
 "לא היחה רפצַה"תֶא חלו :תעלותה יִָׁשִכּו בֹואְבּו ג
 תאו :רֶהְטְו תיפה"לע רפכו הָרְשה ינפ"לֶא ריִעָל ץּוחמ גה
 :תיִפלְו דגה תבע ;קָתָנלְו תעְרְצה עגנ"לכל הרתה זי

 דמּוא ןַא ןיא טָאטש ןסיוא ןגָארטסױרַא ןּוא ,זיוה ןופ םייל עצנַאג יד ןוא ,ץלָאה ןייז ןוא ,רענייטש ענייו ,זיוה

 .טרָא םענייר

 .טנוװָא

 .רעדיילק ענייז ןשַאװ

 ןויּב ןיירמּא ןייז לָאז ,ןסָאלשעגּפָא סע טלַאה עמ סָאװ געט עלַא זיוה ןיא ןײרַא טמוק סָאװ רעד ןוא <

 לָאז ,טוה םעד ןיא טסע סָאװ רעד ןּוא ;רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,זיוה םעד ןיא טגיל סָאװ רעד ןּוא

 טינ ךיז טָאה גָאלשסױא רעד טשרע ,ןעז טעװ ןוא ןהפ רעד ןעמוק טעװ ןעמוק ביוא ןוא =

 טָאה גָאלשסיוא רעד םורָאװ ,ןייר רַאפ זיוה סָאד ןכַאמ ןהפ רעד לָאז ,ויוה סָאד ןפעלקרַאּפ ןכָאנ ויוה ןיא טײרּפשרַאפ

 .טלײהרַאּפ ךיז

 .רעסַאװ עקידעּבעל רעּביא ילּכ רענעמײל ַא ןיא לגיופ ןייא ןטכעש לָאז רע ןּוא יי .זָארג-בֹוזַא

 ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,ץלָאהרעדעצ ןּוא ,ןעלגיופ ײװצ ,ויוה סָאד ןקינייר ּוצ ףיוא ןעמענ לָאז רע ןּוא =

 ןעמענ לָאז רע ןּוא *י

 ןעקנוטנייַא ייז לָאז רע ןּוא ,לגיופ ןקידעּבעל םעד ןּוא ,טיורלימרעוו סָאד ןוא ,זָארג-בֹוזַא סָאד ןּוא ,ץלָאהרעדעצ סָאד

 רע ןוא * .לָאמ ןּביז ויוה ןפיוא ןצירפש ןּוא ,רעסַאװ ןקידעּבעל םעניא ןּוא ,לגיופ םענעטכָאשעג םעד ןּופ טּולּב םעניא

 ןטימ ןּוא ,לגיופ ןקידעּבעל ןטימ ןּוא ,רעסַאװ ןקידעּבעל ןטימ ןּוא ,לגיופ םעד ןּופ טּולּב ןטימ ויוה סָאד ןקינייר לָאז

 ןסיוא לגיופ ןקידעּבעל םעד ןוָאלקעװַא לָאז רע ןוא = .טיורלימרעוו ןטימ ןּוא ,זָארנ-בֹוזַא ןטימ ןּוא ,ץלָאהרעדעצ

 .ןייר ןייז טעוו סע ןּוא ,ויוה ןפיוא ןייז רפכמ לָאז רע ןוא ;דלעפ ןעיירפ ןפיוא טָאטש

 ןוא ,דגב ַא ןּופ תערצ רַאפ ןוא * ,ץערק עטכעלש רַאפ ןוא ,תערצ ןּופ גָאלּפ רעדעווטעי רַאּפ ןיד רעד ויא סָאד =
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 ,דנירג ַא רַאפ ןּוא ,ץכעליוושעג ַא רַאפ ןוא * ,זיוה ַא רַאּפ ם םְֹבּו אָמָּמַה םֹיְּב תלוהל .:תַרְהְּבְל תחפסל] תֵאְׂשַלְו
 ּפ - +תֵעְרְצַה תַרֹוּה תא] רֶהָּטַה

 וט
 .תערצ ןופ ןיד רעד זיא סָאד ..ןייר ויא סע ןעוו ןוא ן"ר | א בלא ֹוהְַּד :רמאל ןֶרָמַאילֶאְו דעמדלא החי רד
 יה יי ורָׂשְּבִמ בֶז הָוְהִי יִּכ ׁשיִא ׁשיִא סהלַא םָּתְרְמִאְ לֵאדׂשִי
 ,ןענֹרהַא ּוצ ןוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא וש ג ּורָשְּב רָר ובֹוְּב ֹוָתָאְמִט הָיְהִּת תא :אוה אמט ובוז
 ד -לָּכ :אוה ֹוְתָאְמִמ ובוזמ ֹורָׂשְּב םיַּתְחֶה-ִֹא ובוז-תֶא
 .-רֶׁשֲא ֵלְּכַה-לֶכְו אמטי בזה יִָע בֵּכְׁשִי רֶׁשֲא בָּכְׁשִּמַח
 | - יוז וצ ןגָאז טלָאו ריא ןוא = ה ןירָנּב םֵּבַכּבָכׁשִמְב עני רֶׁשֲא ׁשיִאְו :אָמְטִי ויְלָע בשי
 ןייז ןופ קיסּולפ ןייז טעװ רע זַא ,ןַאמ רעדעװטעי ו --ׁשֲא יִלְּכַה-לַע ! בֵׁשיִהְו :םֶרֶעה-דע אֵמָטְוםִּמַּב ץחרו
 ןייז ןייז לָאז סָאד ןּוא* .ןיירמוא גנוסילפ ןייז זיא ,בײל = :ברעְקְ"דִע אָטְטְו םימּכ ץֵחְְ יָדָנִּב םֵּבַכְי בה וילָע בשי
 ז דע אֵמָמְו םיִמַּכ ץֶחְרְו ויָדָנְּב םֶּבִכְי בזה רַׂשְבִּב ענה
 | ח םִיַַּּב ץֵהָרָו ויָָגְּב ספ רוהָטּב בה קְרָייִכְו :םֶרֶעָה
 ,גניסילפ ןייז ןופ טּפָאטשרַאפ זיא בייל ץיז ייס ,גנוסילפ | בָוה ויָלָע בֵּכְרִי רֶׁשֲא בֶּכְרִּמַה-לֶכְ ;ברעהדדע אֵמָמְ
 סָאװ רעגעלעג ךעלטיא+ .טײקנײרמוא ן"ו סָאד יא  י דדָע אמש ויָמְחַמ הָיְהִי רֶׁשֲא טֹכְּב עָנַה-לָכְו זאמשי
 ןּוא ,ןיירמוא ןייז לָאו ,ןגיל ףיורעד טעװ רעקיסולפ רעד דדע אֵמָמְו םיַּמַּב ץַחרָו יָדְגְּב כ םֶתֹוא אשוגהו בֶרֶעָה
 | יא םכְימּכ ףמש-אל וידיו בזה בע רֶׁשֲא לב :בֶרָעָה
 | | 0 | =  יצ ׂשיֲהייֵלְכ :םֶרֶעֶהידַע אמטו מב ץֵחְְוויָדָנְּ םֵּבִכְו
 ,רעגעלעג ןייזןָא ןרירגָא ךיז טעו סָאװ ןַאמ ַא ןוא  .ן"ר ;  -ייְו:םָּמִב ףׁשִי ץעילְילְכְו רבשי בה ערש
 ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןוא ,רעדיילק עני ןשַאװ לֶאָו םָּבִכְו ותרהטל םיִמָי תעְבש ול רַפָסְו ובוזמ בזה רַהְטִי
 ךַאז א ףיוא טציז סָאװ רעד ןוא * .טנוזָא ןזיב ןיירמוא ןײז ד ינימשה םֹוּיַבּו :רָהָטְו םייח םיִמְּב ֹורָׂשִּב ץֵחְרָ ןיִדנִּב
 .ענייז ןשַאװ לָאז ,ןסעועג ףיורעד זיא רעקיסולפ רעד סָאװ -לֶא הוה ינפל | אָבּו הָני נָּב ינש וא םירת יִּמְׁש ול"חקי
 הר ריי | ו לק * ןהֹּכַה םֶתֹא הָשְע :ןהפַהלֶא םגָתִו דעומ לֶהָא חַתָפ
 ןויב ןיירמוא ןיז ןוא ,רעסַאוו ןיא ןדָאּב ךיו ןוא ,רעד"לק = וי ונפל ןהֹכַה וילָע רֶפְכְו הלע דָחֶאָהְו תאָּטִח דָחֶא
 ןופ בייל םעד ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעד ןואי | .טנווָא = יש ץזִחְרְו עַרְז-תַבְכִׁש ּונָּמִמ אֵצַחייֵּכ שיאו | ם | זובוזמ
 ןיא ןדָאּב ךיז ןוא ,רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,ןקיסולפ יי "לָכְו -ְָּכ-לִכְו :םֶרֶעֶה- רע אֵמְטְו רָׂשְכ-לָּכ-תֶא םִיַַּּ
 | "דע אָמָטְ םִיַּמַּב םֶּבְכָו עְְוְבְבש יִלָע הָיְהִי"רְׁשֲא רוע

 -מוא זיא סע ןעוו ןענרעל ּוצ ידּכ *  ;קעלפ ַא רַאפ ןּוא

 ן ,לארׂשי ופ רעדניק יד ּוצ טדערי :ןגָאז וצ יוזא

 ןייז טימ טניר בייל ןייז ײס :גנוסילפ ןייז ןיא טייקניירמוא

- 

 -מוא ןייו לָאז ,ןציז ףיורעד טעװ רע סָאװ ךַאז עכעלטיא
-* 

 רעד ןַא ןוא* .טנװָא ןויב ןיירמּוא ןייו ןוא ,רעסַאװ |
 - רענעי לָאז ,םענייר ַא ףיוא ןעייפשפיורַא טעװ רעקיסּולפ | םקוספב רפסה יצח '} ,וש = הפו יש 'נ הי

 סָאװ ךַאזטײר רעדעװטעי ןואי* .טנװָא ןזיּב ןײרמּוא ןייו ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ
 .סע רָאנ סָאװ ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא ןוא * .ןײרמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןטייר טעו רעקיסולפ רעד
 ןדָאּב ךיז ןוא ,רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,סע טגָארט סָאװ רעד ןּוא ;טנוװָא ןויּב ןיירמוא ןייז לָאז ,םיא רעטנוא ןעוועג זיא
 רע ּוװַא ,ןרירנָא םיא ןָא ךיז טעװ רעקיסולפ רעד סָאװ רעכעלטיא ןוא * .טנוװָא ןויּב ןיירמוא ןייו ןּוא ,רעסַאװ ןיא
 .ןיירמוא ןייז ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןוא ,רעדיילק ענייו ןשַאװ לָאו ,רעסָאװ ןיא טנעה ענייז טקנעװשעגּפָא טינ טָאה
 רעדעווטעי ןּוא ;ןרעװ ןכָארּבעצ לָאז ,ןרירנָא ריא ןָא ךיז טעוו רעקיסולפ רעד סָאװ ילכ ענעמייל ַא ןוא *  .טנווָא ןזיּב
 | .רעסַאװ ןיא ןרעוו טקנעװשעגּפָא לָאז ילּכ ענרעצליה

 ןשַאװ ןוא ,ןרעװ ןייר ןייז ןופ געט ןביו ןלײצ ךיז רע לָאז ,גנוסילפ ןייז ןופ ןרעװ ןייר טעו רעקיסולפ רעד זַא ןּוא +*
 ייווצ ןעמענ ךיז רע לָאז גָאט ןְטכַא ןפיוא ןוא *  .ןייר ןייז ןוא ,רעסַאװ עקידעבעל ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןוא ,רעדיילק ענייז
 .ןהפ םּוצ ןּבעג יז ןוא ,דעֹומ-להֹוא ןופ גנַאגנייַא םּוצ טָאג רַאפ ןעמוק לָאז רע ןוא ,ןביוט עגנוי לווצ רעדָא ,ןביוטלטרוט
 םיא ףיוא יי רפכמ לָאז ןהפ רעד ןוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ענייא ןוא ,רעפפֶאדעו א ענייא ןכַאמ יז לָאז ןהפ רעד ןוא י*
 /-/ .גנוסילפ ןייז ןועוו ןופ טָאג רַאּפ

 .-מוא ןייז ןוא ,בייל ןצנַאג ןייז רעסַאװ ןיא ןדָאּב רע לָאז ,ןעמָאז ןופ סּולפ ַא ןײנסױרַא טעװ םיא ןופ זַא ,ןַאמ א ןּוא *'
 ןרעװ ןשַאװעג לָאז ,ןעמָאז ןּופ סולפ ןייז טעװ ףיורעד סָאװ ,לעפ רעדעווטעי ןוא ,דגב רעדעווטעי ןוא * .טנוװָא ןויּב ןייר
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 וְצֲחָרְו עְרְתַבְּכַש ּהָתֹא שיא בָכְשי רֶׁשֲא הָׁׂשֵאְו :בֶרֶעָה חי ,יורפ ַא ןוא * .טנװָא ןזיּב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא
 "גז

 ּפ |  ובְרְעְהירֵע ִאְמִשְו יב - ןלָאז ,ןעמָאז ןופ ףאלשייב א ריא טימ ןגיל טעו ןַאמ ַא זַא
 םיִמָי תעבש הָרשמב בו היהי םד הָבָז הָיהְתייֵּ השאְ טי

 רֶׁשֲא טו :ברעָהדרע אממ הב עָנַהיִלָכְו הָתדְנְב היהת כ

 :אממי יָלָע םָׁשּתירָׁשֲא לכו אמט הָתְדְנְב יָלָע בֶּכָׁשִּת טעװ טּולּב--קיסולפ ןייז טעװ יז זַא ,יורפ ַא ןוא |

 יע אֵמְטְ םִיַּמַּבץַחְָווידָנּב םֵּבִבְי ּהָבְָּׁשִמְּב ַעָנֹנַה-לֶמְו אי
 ויִדָנְּב םֵּבִכְי ויל בשתדרשא ילְּכ-לָבְּב עָנֹנַה-לֶכְו ;םֶרֶעָה ככ 3 יורי יי יי וו

 וא אוה בָכְשִמַהְלַע םִאְו :בֶרָעְק"דִע אָמָמְו םִיַּמַּב ץֵחְרְו ט ריא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא ןּוא ,גנורעדנװּפָא ריא

 ידע .אמטי וָביֹועְנִנְּ ולָע-תֶבׁשי אוה-רֶׁשֲא ִלְּכַה-לַע טעוו יז סָאװ ץלַא ןּוא +י .טנווָא ןזיּב ןיירמוא ןייז לָאז ןָא
 ויָלָע ּהָתָּדִנ יֵהְתּו ּהָתֹא שיא בַּכְׁשִי בכש םִאְו :בֶרָעַה דכ

 :אמְטי יִלָע בֵּכְׁשִי-רֶׁשֲא בֵּכְׁשִּמַה-לָכְ םיִמָי תֶעְבִׁש אֵמׂשְו

 הָתיִדְנ"תִע אלב םיפר םיִמָי ּהָמָּד בוז בּוזייִּכ הָׁשִאְו .םהכ [א" .ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןציו טעוו יז סָאװ ץלַא

 ָתדִנ יָמיִּכ ּהָתָאְמִט בו רמידלב התנע בוָומדִכ וא = ןשַאװ לאו ,רענעלעג ריא א ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא

 -לָּכ ויל בָכְשִּתְ"ִרְשַא בֶּכְׁשִּמַה-לֶּכ :אוה הֶאְמָמ הָיְהִּת וכ
 בֵׁשִּמ רֶׁשֲא יִלּכַה-לֶכְו הלה ויהי חתְדִנ בֵּכְׁשִמְּכ ּהָבֹוז ימי

 אמש םָּב מהלב :התדנ תאמטפ היהי אמט ןילצ מ סעּפע ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא ןּוא = .טנווָא ןויב

 = :בֶרָעָהידַע אֵמָטְ סיב קרו וידנפ םֶּבִכְו חכ ,רעדיילק עניו ןשַאװ לָאז ,ףיורעד טציז יז סָאװ ךַאז ַא

 היה ₪ נב גש 5 םילת ית טלית שה | יוא רעדָא א רענעלעג בעד ווא זיא רע ּביוא ןליפַא =
 ןהפה הָׂשָעְו :דעומ לֶהֶא .חַתָפלֶא ןככַהילֶא | םָתֹוא ל ףרא | י | ףױא דיא רע בי ה

 ןקפה ק הע. רֶּפַכְו הָלֹע דָהֶאָה"תֶאְו תאָמַח רָחֶאָה-תֶא םעד ןָא ךיז טריר רע ןעוו ,ףיורעד טציו יז סָאװ ךַאז רעד

 ילֵאָרְׂשִי-ינּביתֶא םקְרוהְו !ּהָתָאְמִמ םִִמ הוה ונפל 95 בוא ןוא *  .טנווָא ןזיב ןיירמוא ןייז ורָאנ רע לָאז ,ןָא
 רֶׁשֲא יִנְּכְׁשִמ-תֶא םֶאָמַמְּב םֶתָאְמִמ ּותְמִי אלו םֶתָאְמְּמִמ

 עַרְז-תַבְכִׁש ּונָּמִמ אֵצֵּת רֶׁשֲאַו בּוה תֶרֹּת תאו :םֶכותְּב בל

 הקלו רֶכָול וֿבוחתֶא בָוהְו הָתָדִנְּב הָוְַהְו :ּהָבְדדֶאְמְטְל ל | |
 פ :הֶאָמְמִע בש רֶׁשֲא שיאלו .ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןגיל טעוו רע סָאװ רעגעלעו

 עמ כ ליפ ןסילפ טעוו גנוסילפטּולּב ריא זַא ,יורפ ַא ןּוא יי

 .טנוװָא ןויּב ןיירמּוא ןייז ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ייז

 ןיא ןייז געט ןּביז יז לָאז-ּבײל ריא ןּופ גנוסילפ ריא ןייז

 ןּוא :ןיירמוא ןייז לָאז ,גנורעדנוזפא ריא ןיא ףיורעד ןגיל

 ןיירמוא ןייז ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןוא ,רעדיילק עיד

 טלװ טייקיניירמוא ריא ןוא ,ןַאמ א ריא טימ ןגיל טעװ ןגיל

 ךעלטיא ןּוא ,געט ןּביז ןיירמּוא ןייז רע לָאז ,םיא ףיוא ןייז

 לא ,גנורעדנױזּפָא ריא ןופ טייצ רעד רעביא קיסולפ ןייז טעװ יז רעדָא ,גנּורעדנװּפָא ריא ןיפ טייצ רעד ןיא טינ ,געט

 -עג ךעלטיא < .ןיירמּוא זיא יז ;גנורעדנוזפָא ריא ןופ געט יד ןיא יװ יװַא ןייז גנוסילפ רעניירמוא ריא ןופ געט עלַא יז

 .ריא ןופ רעגעלעג סָאד יװ ױזַא ןייז ריא לֶאּו ,גנוסילפ ריא ןופ געט עלַא ףיורעד ןגיל טעװ יז סָאװ רעגעל

 ריא ןּופ טײקנײרמּוא יד יװ יװַא ןיירמּוא ןייז לָאז ,ףיורעד ןציז טעװ יז סָאװ ךַאז עכעלטיא ןּוא ;גנורעדנױװּפָא

 ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;ןײרמּוא ןרעװ לָאז ,ןָא יז ןָא דו טריר סָאװ רעכעלטיא ןּוא * = .גנורעדנוזפָא

 ,געט ןביז ןלייצ ךיז יז לָאז ,גנוסילפ ריא ןּופ ןייר טרעװ יז זַא ןוא * .טנֹװָא ןויב ןיירמוא ןייו ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז ןּוא

 ןוא ,ןביוט עגנוי ײװצ רעדָא ,ןּבױטלטרּוט ייווצ ןעמענ ךיז יז לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ןּוא *  .ןייר ןייז יז לָאז ךָאנרעד ןּוא

 -דנַארּב ַא ענייא ןוא ,רעפּפָאדניז ַא ענייא ןכַאמ לָאז ןהֹּכ רעד ןוא .דעומדלהוא ןּופ גנָאגנייַא םּוצ ,ןהפ םּוצ ןעגנערב יז |

 - ,גנוסילפ רעניירמּוא ריא ןגעוו ןּופ טָאג רַאפ ריא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד ןּוא ,רעפּפָא

 רעיז ךרּוד ןּברָאטש טינ ןלָאז יז ידּכ .!שיײקניירמוא רעייו ןּופ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןדיישּפָא טלָאז ריא ןוא =

 .ייז ןשיװצ סָאװ ןּכשִמ ןיימ ןקיניירמּוארַאּפ ןלעװ יד ןַא ,טייקניירמוא

 "מּוא ןרעו ּוצ ,ןעמָאז ןּופ סולפ ַא סױרַא טייג םיא ןּופ סָאװ םעד ןּופ ןוא ,ןקיסּולפ םעד ןּופ ןיד רעד זיא סָאד =

 ַא ייס ,גנוסילפ ַא טימ קיסולפ זיא סָאװ םעד ןופ ןּוא ,גנורעדנװּפָא ריא ןיא רעקנַארק רעד ןופ ןוא * ;םעד ךרוד ןייר

 .רעניירמוא ןַא טימ ןגיל טעוו סָאװ ןַאמ ַא ןופ ןוא ;יורפ ַא יס ןוא ,ןױשרַאּפסנַאמ



 | זמ
 א םֶתְבְְקְּ ןרָהָא יִנְּב ִנְׁש תומ יִרָחֶא העמל הוה רכדו
 ב ןרַהָאְדלֶא רבה השמ"לָא הָוהְי מאה :ותמיו הָותויגפל
 - דלֶא תֶכְרְפל תיִבִמ שדְקה"לא תעלְכב אֵבָילַאו ַחֶא
 הָאְרָא ןָנָעְּב יִּכ תּומָי אלו ןרָאה-לע רשֲא תֶרֹּפּכַה יֵנְּפ
 ב רַפּב שָדְפַהדלֶא .ןלחא אָבָי תא !תֶרֶפַּכַה-ַע |
 ד "יַמְנְכִמ טלי שדק דֵּביתְנְִּכ הָלְֹל ליִאְו תאָּטַחְל רה
 .ףצ דַּב תֶנמב רגחידב טְנְבאְבי ושְּב-לַע יְהִי דב
 ה תֶאְמּו :םשְבְלּו ורָׂשְב-תֶא םִיּמִּב ץֵחְדְו םד שד"ר
 לאו תאטחל םיזע יִריעָשהנש קו לֵאָרְׂשִייֵנְב תדע
 ו ולרָשֶא תאטחה רַּפ"תֶא ןרַהַא בירק +:הלעל דָהֶא
 ז דיִמָעָהְו םֶדיִעְׂשַה יִנְׁש-תֶא חקלו ות דעבו ודעפ רפבו
 ח ינָש"לע ןרהא ןֵתָנְו :דעמ לֵהִא חַתַּפ הָוהְי ינפל טְתֹא
 ;לְואָזעַל דֶחֶא לֶדֹונְ הָוהְל ב דַחֶא לרונ תל םֶריִעְשַה
 יט הויל לֶרונַהויָלָע הָלָע רֶׁשֲא ריִצְׂשַה-תֶא ןרחא בירקהו

 לואועל לרוגה ויָלָע הָכָע רֶׁשֲא ריִעָשהְו :תאָטִח ּוהָׂשָעְו <
 טלזאָזעַל ותא חַלָשְל וילָע רפכל הת ינפל יֵחדַמֲעַי
 אי ל-רׁשֲא תאָּטַהַה רפדתא ןֹרָהָא ביִרְקִהְו . !הָרָּבְדִּמַה
 :ולדרשַא תאָמַחַק רפתא טחש ותיּכ דַעְבּו ידַעּב רפכו
 הָוהְי ינפלמ הבוטה לעמ שאהילָחנ התְחמְהאלִמ חַקָלְ
 :זרקרפל תיֵּבִמ איבה הפ םיִּמִס תֶרֶמִק ויְָפָה אמ
 + תְרטקַה ןנע ו הפכו הוה ינפל ׁשֵאָה-לַע תרמקה"תֶא ןַתְּב
 יי םםדִמ הקלו :תֹומָי אלו תֹוְרֵעה-לַע רֶׁשֲא תרפכה"תֶא
 תַרֹּפַּכַה ינפלו הָמְרָק תרפכה זיפ ןעֶבְצָאְב הזו רפה

 ב -

 ט ףיִעָשדתֶא טחשו ָזֹועָּבְצֶאְּב םֶּדַהְִמ םיִמֲעפ-עבָׁש הת
 / כפל תיִמ-לֶא ומד-תֶא איִבָהְו טל ר רֶׁשֲא תאָּמַחַה

 דמש הייב ןמיס דומע ישאוב 'ת + עיברב תכק ₪ 0/0

 .רעפּפָאדניז ַא רַאּפ ןכַאמ םיא ןוא ,הוהי רַאּפ | לר רעד ףױרַא זיא םיא ףיוא סָאװ קָאּב םעד
 ַא ןרעוו טלעטשענקעװַא לָאז ,לזָאוַע רַאפ לרֹוג רעד ףױרַא ויא םיא ףיוא סָאװ קָאּב
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 טוט םעד ז ךָאנ ןהשמ | וצ : טדערעג ! טָאה טָאג ךואי זמ
 ,טָאג רַאפ .טנענענ ןבָאה יז ןעװ ,יז ײװצ טנרהַא ןּופ ==
 | :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה טָאג ןּוא| ;ןּברָאטשעג ןענייז ןוא

 ןיינעירא טינ לָאז רע זַא ,ןענֹרהַא רעדורב ןייד ּוצ דער |
 ןופ קינײװעגיא .םיטקילײה ןיא טײצ רעדעװטעי וצ
 טיב לָאז רע ידפ ,ןורָא ןרעּביא סָאװ קעד ןרַאפ ,תֶכֹורָּפ
 ןרעּביא ןקלָאװ ןיא ךיז זײװַאּב ךיא םֹורָאװ :ןברָאטש

 טימ :םוטקילײה ןיא ןעמוק ןרהַא לָאז טימרעד * .קעד

 -ַא רַאפ רעדיװ ַא ןוא ,רעפּפָאדניז א רַאפ סקָא נוי א

 נָא רע לָאז לדמעה ןענייל קילייה ַא * .רעפּפָאדנַארּב

 טימ ןּוא ,בײל ןייז ףיוא ןייו ןלָאז ןויוה ענענייל ןּא ,ןָאט

 ַא טימ ןוא ,ןטרּוגמּורַא ךיז רע לָאז לטרַאג םענענייל ַא

 רעדיײלק עקילײה ;ןּבױהַאּב ךיז רע לָאז ביוה רענעעיל
 ןוא ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב לָאז רע ןוא ,סָאד ןענייז

 לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעד ןופ ןּוא * .ןָאטנָא ייו
 ןוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאפ קעבנגיצ ײװצ ןעמענ רע לָאז

 ןכַאמ לָאז ןרהַא ןוא * .רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ רעדיוו ןייא

 ןּוא ,םיא רַאפ סָאװ רעפפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןענענעג
 -ןוא+  .טניזעגזיוה ןייז ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןייז רפכמ לָאז רע

 רַאפ ןלעטשקעווַא יז ןוא ,קעב ײװצ יד ןעמענ לָאז רע |

 .דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייּב טָאג =

 ,הוָהי רַאפ לרֹונ ןייא ,תולְריג קעּב עדייּב ףיוא ןָאטּפױרַא =
 לָאז ןרהַא :ןוא* <

 ןענענעג ןכַאמ לָאז ןרהַא ןּוא י .לוָאוַע רַאפ לריג ןייא ןּוא

 רעד ןּוא* 2

 רפכמ ,טָאג רַאפ רעקידעּבעל ַא

 ..ןּברַאטש טינ לָאו רע ידפכ ,ץעוענ ןרעּביא סָאװ 0

 | רעפּפָאדניז ןופ סקָא םעד ןענענעג ןכַאמ לָאז ןרהַא ןוא * .רּבדמ ןיא לוָאוַע ּוצ ןקישוצקעווַא םיא ,םיא רעּביא ןייז ּוצ
 רעפּפָאדניז ןּופ סקָא םעד ןטכעש לָאו רע ןּוא ;טניזעגזױה ןייו ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןייז רפכמ ןּוא ,םיא רַאּפ סָאװ
 ענייז ןוא ,טָאג רַאפ .ןּופ ,חּבומ םעד .ןּופ ןליוקרעייפ ןַאפרעײפ .עלּופ ַא ןעמענ לָאז רע ןוא*  .םיא רַאּפ סָאװ
 לָאז רע איי .תֶכֹורָּפ ןופ קינײװעניא ןעגנערּב ןוא ,ןצריווענ עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םעניד סנפיוה עלופ
 קעד םעד ןקעדרַאּפ לאו ךיורייוו םעד ןופ ןקלָאװ רעד ןּוא ,טָאג רַאפ רעייפ ןפיוא ךיורייוו םעד ןָאטפױרַא

 ןצירפש וא ,סקָא ןּופ טּולּב םעד ןופ ןעמענ לָאז רע ןואי*
 ןּוא** .רעגניפ ןייז טימ לָאמ ןּביז טּולּב םעד ןּופ ןצירפש רע לָאז קעד ןרַאפ ןוא ;חרזמ ּוצ קעד ןפיוא רעגניפ ןייז טימ
 ,תָכֹורָּפ ןּופ קינייוועניא טולב ןייז ןעונערב .ןּוא ,קלָאפ ןרַאפ סָאװ רעפּפָאדניז ןופ קָאּב םעד ןטכעש לָאז רע
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 יֵלַע וָתֹא הֶוהְו רֶּפַד םדְל הֶשָע רֶׁשֲאַּכ ומדחתֶא הָׂשֲעַו םעד טימ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא טּולּב ןייז טימ ןָאט ןּוא
 יב תאמְּטִמ ׁשְרּפַה-לַע רַּפִכְו :תֶרפַּכַה יפלו תֶרֵַּכַה ₪ | |

 דָעֹומ לֶהֲאָל ; תשע ןכו םתאטח-לכל םֶהיֵעְׁשִִּמּו לארי

 לַתָאְּב ו היהידאל םָרָא-לֶכְו :םֶתאָמְט ְךָֹתְּב םֶמֶא ןכשה + |
 דַעְבּו ֹודֲעַּב רֶפְכְו ותאַצְדִע שְָרְכִּב רפָכְל ואְְּב דַעֹומ ןגעוו ןופ ןוא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןטײקנײרמוא יד

 רֶׁשֲא חבמַה-לֶא אָציו ;לֵאדְׂשִי לֵהְקילְּכ דַעְבּו ֹותיִּב יש = ױזַא ןוא ;םיאטח ערעײז עלַא ןיא ןכערּברַאפ ערעײז
 ריעשה םַּדִמּו רֶּפַה םַּדִמ חלל - רפכ הָוהי-נְפל |

 זכדהְדִמ ויָלָע הָוהְ :ביִבְ חכמה תונרס"לע ןַתֶּת שי
 :לֵאָרְִׂיְיְּב תֶאְמשִמ ושדקו ורהְטו םיִמָעְּפ עב וָעָבְצְֶּב |

 חְּבוִּמַה-תֶאְו דעומ לָהָ-תֶאְו ׁשְרְמַה-תֶא רֶּפַּכִמ הֶּקִכְו כ יא ןייז ּוצ רפכמ טמוק רע ןעװ ,דעומ-להוא ןיא ןייז

 -לַעֹי וי יִּתְׁש-תֶא ןֹרָהַא ךמְסו :יִחֶה ריִעָׂשַה-תֶא ביִרְקִהְונ  ןייז רפכמ לָאז רע ןּוא .סױרַא טייג רע וב ,םּוטקילייה

 . לֶאְרְש יגב תֹנוע-לֶּכ-תֶא וילָע הדותהְו יחה ייִצׂשַה שאר רעצנָאג רעד ףיוא ןוא ,טניזעגזױה ןייז ףיוא ןוא ,ךיז ףיוא
 שארילע םֶתֹא ןֵתָנְו םתאטהילכל םֶהיֵעְׁשִּפ-לָּכ-תֶאְ .םוצ זוסיורא ל 2  לארש '

 ריִעָשַה אָשְנְו :הָרָּבְִּמַה יתע ׁשיִאידַיְּב חלשו ריִעָשַהּבכ = '+/ רע ןוא * .לארשי ןופ גנולמָאונייא
 ריִצְׂשַהתֶא .חלשו הָרִ ץרַא-לָא םֶתֹוַ-לָכ-תֶא יָלָע רע ןּוא ;םיא ףיוא ןייז רפכמ ןוא ,טָאנ רַאפ סָאװ חּבומ

 יִדְנִּב-תֶא םֵׁשָפּו דעומ לָהֶאְדלֶא | ןְרַהֶא אָבּו :רָבְַמּ כ  טּולּב םעד ןופ ןּוא ,סקָא ןופ טּולּב םעד ןופ ןעמענ לָאז
 ץֶחְְ :םש םֶחיֵנִהְ שָרְלַהלֶא ואב ׁשֵבָל רֶׁשֲא דָּבַה? ךנור חבומ ןופ רענרעה יד ףיוא ןָאטּפױרַא ןוא ,קָאּב ןופ

 תו וָדנְּב-תֶא שבָלְו שחק םוַקָמְּב םימב ֹורָשְּב-תֶא |
 ;םֶעָה דָעְבּו ודַעַּב רֶּפְכְו םָעָה "תלעדתא ותְלְעתֶא הָשעו | |

 -רָא הלשפהו :החְבפַה .רימקי תאָטַחַה בלה תֶאְו = '* םיא ןוא ,ןקיעיר םיא ןוא ,לָאמ ןביז רענניפ ץייז טימ
 ובִיָמַּב ורְׂשְּב-תֶא ץחרו יָדנּב סככ .לואשל י ריִָּׂשַה .לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןטייקניירמּוא יד ןּופ ןקילײה

 | תֶאְו תאָּטַהַה רַּפ תֵאְו :הנֲַּמַה-לֶא אובָי ןֵכיִרֲחֶאְו
 איָצוי ׁשֶדַּב רַפַכְל מתא אָבּוה רֶׁשֲא תאָּמַחַה ריעש
 םֶרָשְב-תֶאו םֶתֹרע-תֶא ׁשֵאְב ימְרָׂשְו הָנְרַּמִל ץוחמ-לָא

 ָׂשְב-תֶא ץחרו ויָדָנְּב סֵּבִכְי םֶתֹא הֶרֹׂשַהְו :םֶׁשְרִּפ-תֶאְו ח> = ןענעלנָא לָאז ןרהַא ןּוא ** .קָאּב ןקידעּבעל םעד ןענענעג
 תרֵּמִהְל םכל התה הָנֲהַּמַה-לֶא אוב ןקיירהַאְו םִיָמַּב לכ | ,קָאּב ןקידעּבעל םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא טנעה עדייב ענייז

 כיתה עת טדחל רושָָּב יעיִבְשה שךחב םלוע |

 .קעד ןרַאפ ןוא קעד ןפיוא ןצירפש סע ןּוא ,סקָא ןּופ טולב =
 ןגעװ ןופ םּוטקילײה םעד ףיוא ןייז רפכמ לָאז רע ןוא :*

 ןטימ ןיא יז ייב טּור סָאװ דעֹומ-להֹוא םּוצ ןָאט רע לָאז

 טינ לָאז שטנעמ ןייק ןּוא * = .ןטייקנירמּוא ערעייו ןּופ

 טּולּב םעד ןּופ םיא ףיוא ןצירפש לָאז רע ןוא * .םּורַא

 ,םוטקילײה ןפיוא ןייז רפכמ ןקידנע טעװ רע זַא ןּוא

 ןכַאמ רע לָאז ,חּבומ ןפיוא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןפיוא ןּוא

 יד ןּופ דניז עלַא ףיוא םיא רעּביא ןייז הדוותמ ךיז ןּוא

 יש דדי אכ ןכערּברַאפ ערעייז עלַא ףיוא ןּוא ,לארשי ןּופ רעדניק

 טנַאה רעד ךרוד ןקישקעװַא םיא ןוא ,קָאּב םעד ןּופ ּפָאק ןפיוא ןָאטּפױרַא ייז לָאז רע ןּוא ;םיאטח ערעײז עלַא ןיא

 ןַא ןיא דעו ערעײז עלַא ךיז ףיוא ןגָארטקעװַא לָאז קָאּב רעד ןּוא* .רּבדמ ןיא ןשטנעמ םענטסימּוא ןַא ןּופ

 ,דעֹומילהֹוא ןיא ןײגנײרַא לָאז ןרהַא ןוא * .רּבדִמ רעד ןיא קָאּב םעד ןוָאלקעװַא לָאז רע ןּוא ;דנַאל םענעטינשעגּפָא

 ןטרָאד יז לָאז רע ןוא ,םוטקילײה ןיא ןײגנײרַא ןייז ייּב ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ רעדיילק ענענייל יד ןָאטסױא ןּוא

 ןוא ,ןײגסױרַא ןוא ,רעדיילק ענייז ןָאטנָא ןוא ,טרָא ןקילייה ַא ןיא רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב לָאז רע ןּוא** .ןוָאל

 סטעפ סָאד ןּוא * ,קלָאּפ ןפיוא ןּוא ךיז ףיוא ןייו רפכמ ןּוא ,קלָאפ ןופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןוא רעפּפָאדנַארּב ןייז ןכַאמ

 ענייז ןשַאװ לָאז ,לזָאזַע וצ קָאּב םעד טײלַאּב סָאװ רעד ןוא *  .חּבומ ןפיוא ןפמעד רע לָאז רעפּפָאדניז םעד ןופ

 -דניז ןּופ סקָא םעד ןּוא* .רענַאל ןיא ןעמוקנײרַא רע געמ ךָאנרעד ןוא ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדיילק |

 לָאז ,םוטקילייה ןיא ןייז ּוצ רפכמ ,ןרָאװעג טכַארּבעג זיא טּולּב רעייז סָאװ ,רעפּפָאדניז ןופ קָאּב םעד ןּוא ,רעפּפָא

 ןוא * .טסימ רעייז ןּוא ,שיילפ רעייז ןּוא ,ןלעפ ערעייז רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ןּוא ,רעגַאל ןסיוא ןגָארטסױרַא ןעמ

 -ןײרַא רע נעמ ךָאנרעד ןּוא ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדײלק ענייז ןשַאװ לָאז ,ייז טנערּברַאפ סָאװ רעד

 .רענַאל ןיא ןעמּוק

 רעייַא ןקינייפ ריא טלָאז ,שדֹוח ןופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטעּביז ןיא :ץעוענ ןקיבייא םּוצ ןייז ךייַא לָאז סָאד ןּוא *י
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 -עגנייַא רעד ייס ,ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק ןּוא ,לעז / !םבככותּב רגַה רגהו חרזֲאה ושעת אל הָכאָלְמילִבְ

 | ל םָפיִתאטח טפמ םֶכְתֶא רקטל| םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הזה םֹוּיַבייִּכ
 אל בתיו םֶכָל איה ןֹתְּבַׁש תֶבַׁש .:ורהמת הָוהְי ינפל
 ןעמ טעװ גָאט ןקיזָאדמעד ןיא םורָאװ*  .ָךייַא ןשיװצ בל חַׁשִמֹי-רֶׁשֲא ןהֹּכַה רָּפִכְו :םלוע תֵּקֶה םֶכיֵתְׂשְפִנ-תֶא

 ה ריידוד ' ה וזו ווב = ל "תֶאְו שדפה שדקמ"תֶא רָּפְכְו :שָדְקַה יִדְנִּב דָבַה יִדְַּ ערעייַא עלַא ןּופ ;ןקינייר וצ ךייַא ,ךייַא ףיוא ןייז רפכמ תא שקל ויפֶמ תרה ה ל ודָיתֶא אלט רֶשֲאַו ותא
 גנואּור ןופ תבש א * .טָאג רַאפ ןרעװ ןייר ריא טעוו דניז םָעילְכ-לַעו םיִנֲהְּכַה לעו רפכי ַחֵּבְוִּמַה-תֶאְו דעומ לָהֶא

 דל "לַע רפכל םלוע תקחל םֶכְל - תאו"התיהו + רבי לֶהָּקה |
 | | הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ שעיו שב תחא םְתאַחלְּכִמ לָארְׂשִי נב
 םיא טעװ עמ סָאװ ןהפ רעד ןוא* .ץעזעג קיבייא ןַא פ !הָשמ-תֶא הָוהְי

| . | 

 ויי 93 ברי נבל ןרָהַא-לֶא רֵּבַּד :רְמאֵל השמ-לָא הָוהְי רדיו
 לָאז רע ןּוא :ןייז רפכמ לָאז ,טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ןהפ -רֶׁשֲא רֶבְּדַה הֶז םֶהיֵלֲא ָּתְרַמֶאְו לארשי נבל לאו
 ןוא< ,רעדײלק עקילייה יד ,רעדיילק ענענייל יד ןָאטָא | י טמשי רֶׁשֲא .לָארָׂשִי תיֵּמִמ שיא שיא ;רמאל הוהי הוצ
 0-0 | | | | ץיחמ טֶהָׁשִי רשא וא הָנָחִּמַּב שרא בשכחא רוש
 ילהוא ןפיוא ןּוא ,םישדקהישדק ןפיוא ןייז רפכמ לֶאְּו רע 4 ביִרְקַהְל ֹואיִבָה אל ידֲעֹומ לֶהֶא .חַתָפדלֶאְ :הנחמל
 יד ףיוא ןּוא ,ןייז רפכמ רע לָאז חבזמ ןפיוא ךיוא ;דעומ שתה שיִאל בשחי םָּד הָוהְי ןֵׁשִמ י ינפל החיל | ְּברִק

 יי | ה רֶׁשֲא עמל :ומֵע ברק אוָחַה שיאה תֶדכַ ְךֶפֶׁש םֶּד
 גנּולמַאוניײַא רעד ןופ קלָאפ ןצנַאג םעד ףיוא ןּוא ,םינהפ -לַמ םיִחְבְו םה רֶׁשֲא םֶהיֵחְבְז תֶא לֵארׂשִי יִנָב ּואיִבָי

 = ןקיּבײא םּוצ ןייז ְךיַא לָאז סָאד ןוא <  .ןייז רפכמ רע לָאז "לֹא עמ לָהא חַתָּפ-לֶא הָוהיל םָאיִבָהְ הָרָעַה ינּפ
 | | | הי = ו תפה קרח :טֶתוא הנחיל םיִמְלְׁש יֵחְבִז בו ןהפה
 ןגעוו ןופ לארשי ןופ רעדניק יד ףיוא ןייז ּוצ רפכמ ,ץעוע: = = בפה ריטְכַהְו ךעימ לֶהָא הַחָּפ הָוְי חַּבזמ-לַע םֶּדַה-תֶא
 יי | .רָאי ןיא לָאמ ןייא ,דניז ערעייז עלַא 1 םדיעָשל םמיַחְבְחהא דֹוע והביאו :הוהיל חי חירל

 םכָהְל תאֹז-הְיְהִּת םלוע תָּכִה םֶהיִרְרַא םינ םֶה רֶׁשֲא
 27 ךמו לֵארׂשִ תיִּבִמ שיא שיא רמאת .םהלאו :םתרדל
 | 9 "ַלֶאְו :חבקוא הלע הָלֲעַ-רֶׁשֲא םֶכֹותְּכ רוגָירֶׁשֲא רגה
 :ןגָאז וצ ױװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאנ ןואי ויו רֶרְכִ הוהיל ותא תָשֲעַל נָאיִבְי אלי דעומ .לָהֶא חַתָּפ

 = ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ייס ןּוא ,רענערָאּב |

 ;לעז רעיא ןקינייפ טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא רַאפ סָאד ויא

 - א ןייז ּוצ טנַאה ןייז ןליפרעד טעװ עמ סָאװ ןוא ,ןּבלַאז

 - .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יו ױזַא ןָאטעג טָאה רע ןּוא

 עלַא ּוצ ןוא ,ןיז ענייז ּוצ ןוא ,ןענרהַא וצ דער* 0 קיג ץמק 'ד | קיס ץק 2 זי

 :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד זיא סָאד :ויז וצ ןגָאז טסלָאז ןוא ,לארשי ןופ רעדניק

 ,רעגַאל ןיא ,גיצ ַא רעדָא ,ספעש ַא רעדָא ,סקָא ןַא ןטכעש טעװ סָאװ לארשי ןּופ זיוה םעד ןופ ןַאמ רעדעװטעיי

 בירקמ ,טכַארּבעג טינ סע רע טָאה דעֹומילהֹוא ןופ גנַאננייַא םּוצ ןּוא * ,רעגַאל ןסיוא ןטכעש טעװ סָאװ רעדָא

 טָאה טּולּב ;ןַאמ םענעי ןרעװ טנכערעג טּולּב יװ סע לָאז ,טָאג ןּופ ןּכשִמ ןרַאפ ,טָאג וצ ןּברק ַא רַאפ ןייז ּוצ

 ןלָאו לארשי ןּופ רעדניק יד ידפ* .קלָאפ ןייז ןשיווצ ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז שטנעמ רענעי ןּוא ;ןסָאגרַאֿפ רע

 ןופ גנַאגנייַא םוצ ,טָאג וצ ןעגנערב יוז ןלָאו יי--דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןטכַאלש ײז סָאװ ,רעפּפָאטכַאלש ערעײז ןעגנערב

 חבומ ןפיוא טּולּב סָאד ןעגנערפש לָאז ןהפ רעד ןוא* טָאג וצ רעפּפָאדירפ ןטכַאלש יז ןּוא ,ןהפ םּוצ ,דעומזלהוא

 טינ רעמ ןלָאו ייז ןוא* .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ סטעפ סָאד ןפמעד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןופ גגְנָאגנייִא םייּב ,טָאג ןופ

 ןייז יז סָאד לָאז ץעזעג קיּבייא ןַא .יײז ךָאנ טריפרַאפ ןענייז ייו סָאװ ,םידש יד ּוצ רעפּפָאטכַאלש ערעײז ןטכַאלש

 \ 0/0 | 0 | | יי .תורֹוד-רֹוד ערעײז ףיוא

 "פיוא ךיז טעװ סָאװ ןדמערפ םעד ןּופ רעדָא ,לארשי ןופ ויוה םעד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי :ייז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןוא *

 סע רע טעװ דעומ-להוא םּוצ ןוא* ,רעפּפָאטכַאלש ַא רעדָא רעפּפָאדנַארּב ַא ןעננערּבפיוא טעװ סָאװ ,ייז ןשיווצ ןטלַאה
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 לָאז שטנעמ רענעי ,טָאנ ּוצ ןכַאמ ּוצ סָאד ,ןעננערב .טינ

 .קלָאפ ןייז ןּופ ןרעװ ןטינשרַאּפ

 ,לארׂשי ןופ ויוה םעד ןופ ןַאמ רעדעװטעי ןּוא * =

 ,ייז ןשיווצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןופ רעדָא

 ןיימ ןרעק ךיא לעװ ,טּולּב זיא סע רעסָאװ ןסע טעוו סָאװ

 ךיא ןוא ,טולּב סָאד טסע סָאװ ןשטנעמ םעֶד ןגעק םינפ

 םורָאו <  .קלָאפ ןייז ןשיווצ ןּופ ןדיינשרַאּפ םיא לעוו

 ךיא ןוא ; טולב םעד ןיא זיא שיילפ םעד ןופ ןּבעל סָאד

 ףיוא ןייז וצ רפכמ חּבומ ןפיוא ןבעגעג ךייַא סע ּבָאה

 זיא סָאװ טּולּב סָאד זיא סָאד םורָאװ ;תושפנ ערעײַא

 .וםיא ןיא סָאװו ןבעל םעד טימ ,רפכמ .ךיא גָאז םּורד
 ןסע טינ לָאז ךייַא ןופ שפנ ןייק :לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ

 ןשיהצ ףיוא ₪ טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ךיוא ;טּולּב

 .טּולּב ןסע טינ לָאז ,ךייַא

 ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ןופ ןַאמ רעדעווטעי ןוא *

 ,לז ןשיווצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןופ רעדָא
 לגיופ ַא רעדָא היח ַא ןופ גנַאּפעג ַא ןעגנַאפ טעװ סָאװ
 סע ןּוא ,טּולּב ןייז ןסינסיוא לָאז ,ןרעוו ןסעגעג געמ סָאװ

 רעדעווטעי ןופ ןבעל סָאד םורָאװ * .דרע טימ ןקעדּוצ
 ּוצ ךיא גָאז םּורד :ןבעל ןייז זיא סָאד טּולב ןייז-שיילפ

 טלָאו שיילפ ןייק ןופ טּולּב סָאד :לארשי ןופ רעדניק יד

 שיילפ רעדעווטעי ןופ ןּבעל סָאד םורָאװ ,ןסע טינ ריא

 -רַאפ לָאז ,סע טסע סָאװ רעכעלטיא ;טּולּב ןייז זיא סָאד |

 ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעדעװטעי ןוא * .ןרעװ ןטינש

 ,רענערָאּבעגנייַא רעד ייס ,סטקּוצרַאּפ רעדָא סנלַאפעג

 ;הוהי ִנֲא םָהָּב יַחְו םדאה םתא השעי ישש

 ;אוה ְךיִבָא תוְרָע < -

 40 ,חי--10 ,ןי

 מו לֵאָרְׂשִי תיֵּבִמ שיא שיאו :!ויָּמעמ אוהה ׁשיִאָה י
 שפנו יִנפ יִּתַחָנְו םָד-לָּכ לכאי רשא םֶכֹותְּב רָגה רנה
 ייֵּכ :הָּמִע בֶרֶּקִמ ּהָתֹא יִּתְרכִהְו םָּדֵה--תֶא תֶלָמאָה א

 חָבִּמַה-לַע םֶכָל יַּתמְנ יִנֲאַו אוה םֶּדִּב ָׁׂשְּבַה שפג
 ןעזלַע :רפכי שפנב אוה םֶּדַחייֵכ ֶכיֵתְׂשְפַנלַע רֵּפַכְל גי

 רגהו םּד לָבאָחאל םֶּכִמ ׁשֶפָנ-לָּכ לארי יֵנְבִל יתרמָא
 לֵאָרְׂשִ יֵנְּבִמ שיא שיאו !םיִז לכאיאל םֶכְכֹוְתִּב רנה י

 רֶׁשֲא ףועדוא הָיַח דיִצ דוצי רֶׁשֲא םֶכֹותְּב רה רֵַהְִמּו
 רְֶּב-לָּכ שני !רפִעּבּהָּמכְוֹומד-תֶא ךפשו לכָא ד

 אל רֶשְביָּכ םַּ לֵאָרׂשִיינְבִל מאו אוה ֹוׁשְפַנְב וִמָד
 :תרֶרָּכי וָלְכֶא-לָּכ אוה מד לָׂשְילְּכ ׁשֶָ ִּכ ולכאת

 - םֶָבְִו ְֶנּו חרב הָפרְמּו הֶלֵבְנ לכאת רָׁׂשֲא שָפלְכו וט
 םֵּמְַי אל םַאְו :רהָטְו בְרְְקדדִע אמו מב ץחרַ וידנב
 ּפ ונע אָשָנְ ץֶחֶרֶי אֵל וָרָשְבּ

 תי

 לאש נביא לכ !רְמאַּל הָׁשֹמ-לֶא הוהו רֵּבַדַָו 5
 םִיַרְצִמיְְרַא הָׂשִעַמְּכ !םֶכיֵהְלֶא הָוהְי ינא םתלא תרמו י
 רׁשֲא ןענכהץְרֶא השעמכו ושעת אל הָבְְתְבְשי שא
 :ּוכְלַת אֵל םֶהיֵתְּקחְבּו וׁשְעַת אֵל הָּמָׁש םֶכְתֶא איִבַמ יִנֲא

 נא םהָּב "תכלל ורָמְשּת יִתְפְחתֶאְו שַעְּמ יִטְפְׁשִמ-תֶא ד
 ָׁשֲא יִָּפָשִמתֶאְ ותְפחתֶא םָּתְרַמְׁשּו :םֶכיִהְלא הָוהְי ה

 שיא שיא ס
 :הָוהְי ינא הָורָע תולנל ְבְרְקִת אֵל ושב רַאְש-לָּכ-לֶא

 אל אוה ָּךֶמִא הֵַּנְת אל ד מא תורע יִבָא תע ם י
 זרַלִנְת אל בָא-תֶׁשֶא תורע ס  ּוּהְתָוְרֶע הֶּלִנְת ח

 וא דיִבָאדתְב יָּדְתֹוְחֲא תַוָרָע ₪
 ןֵתוְרֶע הָלנְת אל ץוח תֶדְלומ יִא תִיַב תֶדְלמ ףמא-תב

 יכ ןתְוְרִע הֶּלַנְת אל ָךתִּב-תַב א ְךֵנּביתַּב תַָע חם י

 ןוא ,טנוװָא ; ןוב ןיירמּוא ןייז ןּוא ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעדמערפ רעד ייס ןּוא

 .ןייר ןרעו

 :ָאז וצ יא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג זואי חי

 טָאג רעייַא הוהי ןיב ךיא

 .דניז ןייז ןגָארט רע טעװ ,ןדָאּב טינ בייל ןייז ןּוא ,ןשַאװ טינ ייז טעװ רע ביוא וא -

 :ײז וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד .ּוצ דערי

 ;ןָאט טינ ריא טלָאז ,ןסעזענ ןירעד טייז ריא סָאװ םִיַרצִמ דנַאל ןופ םישעמ יד יוו יוזָא

 ריא טלָאז םיקוח ערעייז ןיא ןּוא ;ןָאט טינ ריא טלָאז ,ןיהַא ךייַא גנערב ךיא סָאװ ,ןַעַנּכ דנַאל ןופ םישעמ יד יוו יוזַא ןּוא

 .טָאג רעיא הוהי ןיב ךיא ;ײז ןיא ןייג ּוצ ןטיה ריא טלָאז םיקוח עניימ ןּוא ,ןָאט ריא טלָאז ןצעועג עניימ* .ןייג טינ
 .הוהי ןיב ךיא :ייז ךרוד רע טּבעל ,ייז טוט שטנעמ ַא זַא סָאװ ,ןצעועג עניימ ןוא םיקוח עניימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא *

 .הוהי ןיב ךיא :דנַאש יד ןקעלּפטנַא ּוצ ,רענייז רעטנָאנּבײל םיש ַא ּוצ רענייא ןייק ןענענעג טינ טלָאז ריא* =

 ּוטסרָאט ,רעטּומ ןײד זיא יז :ןקעלפטנַא טינ וטסלָאז ,רעטּומ ןײד ופ דנַאש יד  ןוא ,רעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש ידיו

 .,דנַאש ריא ןקעלּפטנַא טינ

 .סָאד זיא רעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש יד .;ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז ּבײװ סְרעטָאפ ןייד .ןּופ דנַאש ידי
 רעדָא ,ויוה ןיא ןרָאּבעג ,רעטכָאט סרעטומ ןייד רעדָא ,רעטכָאט סרעטָאפ ןייד ,רעטסעווש ןייד ןּופ דנַאש יד *

 .ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז דנַאש רעייו-ןסיוא ןּופ ןרָאּבעג

 ,ןקעלּפטנַא טינ וטסלָאז דנַאש רעײז-רעטכָאט סרעטכָאט ןייד ןופ רעדָא ,רעטכָאט סנוז ןייד ןּופ .דנַאש יד + =

 ליז ןענייז דנַאש ןייד םורָאװ



 3011 .החי

 י תרָרָלמ 3 ךיִבָא תשאזתפ תֹרָע ם האח ֵָוְֶע
 תהְע ס :הָתְוְרִע הָלַנְת אֶל איה ָּךְתֹוחֲא ךיִבָא
 תורע ס  :אָה ךיִבָא רֶאָׁש הֶּלַנְת אל ךיבָא-תֹוחֲאי
 תֶורְע .ם אה מא רָאְׁשייֵּכ הָלִנְת אֵל ד ּךְמאתוחא
 :אוה ףִתְדד בלק אל ֹותָׁשֶא-לֶא הָּלִנְת אל ד ךיִבָאייֵחָא
 | + הל אל אול ב תֶׁשֲא הלנת אל ָךתֶּלַּכ תו ס
 ם  ּוּהְחְורע
 :אֹוָה ךיִחָא

 תרוְהָע הלנת אל ףיִחָא--תֶׁשֶא תורע
 -ןרָא הָלְנָת אל התבו השא תורע ם

 הראש ּהָתְוְרֶע .תולנל ז חקת אל ; ּהָתְמְדתַבתֶאְו הנְּבדתּב
 תולנל ררצֹל חקת אֵל ההחַא-לא הָׁשאָו :אוה הָּמִז הנה
 ברכת אלו התא תדנב הֶׁשֶא-לֶאְו ;ָהייֵהְּב הילָעַ התוהע
 בכ ן ןקתהאל ףתימע תֶׁשֶאילֶאְו :ּהָחְוְרָע תולנל
 אֵלְו ךלֶּמִל ריִבעָהְל ןֵּתְתיאֶלְּדעֶרומּו זה ב-הָאָמָמִל ערזל

 בֵּכְׁשִת אֶל -ָכְז-תִאְו :!הָוהְ נָא ףיהלֶא םשדתַא לֶּלַחְת -
 ָתְבָכׁש ןֵתְת-אָלהִמהְּב-לֶכְבו:אוָההָבִֹוּתהַׁשֶאיִבּכׁשִמ
 לֶבָּת ברק המהְב ינפל דמעקדאל הָׁשֶאְ ּהָביהְאְמָמְלי

 םיוגה וָאְמְמִנ הָלָא-לֶכִב יִּכ הלא-לכב ָאְמַמְת-לַא :אוְה
 : הנע דָקּפֶאְו ץֶרָאָה אֵמְטִּתַו :םֶכיְֵּפִמ ֵַּׁשְמ יִנֲאירְׁשַא

 : תחית םֶּתַא םָּתְרַמְׁשּו :ָהיֶבׁשי-תֶא ץֶרֶאָה אקו ָהיֵלָע |

 = תֹומ ירחא ,ארקיו

 בי

 ע

 די

 וט

 זט

 זי

 ' הלאה הָלֶאָה תֶבֵעֹוּמַה לּלִמ ושעת אָלְו יַטָּפְׁשִמיִתֶאְו
 : ייִׁשְנַאוׂשָע לאה תֶבֵעוּתַה-לָּכ-תֶא יב !םֶכְכֹותְּב רֶּגַה רג
 .ץֶרֶאָה איִקְתאָלְו ץֶרָאָה אָמְמּתַו םֶכיִנְפִל רֶׁשֲא ץֶרָאָה
 רֶׁשֲא - יוגַה--תֶא הָאָק רֶׁשֲאַּכ התא םֶכָאְמְשְב םֶכְתֶא

  ּוּתְרִכִנְו הֶּלִאָה תֹבֵעְֹתַהלְּכִמ השני ירֶׁשֲא-לַּכ יב :םכינפל
  יִּתְרַמְׁשִמ-תֶא םֶּתְרַמְׁשּ !םֶּמַע בֶרֵּכִמ תשעה תֶׁשָפְּנַה
 := אָלְו םֶכינְּפִל ושענ רשא תבעותה תוקחמ תושָעיתְלְבְל

 5 ;םֶכיֵהְלֶא הָוהְי דנא םֶהֶּב ָאְמַּמִת |

 הלאה ןיוימס כ | .קימ ףמק 'די

198: 

 סרעטָאפ יד ןופ רעטכָאט רעד ןופ דנַאש ידא

 ,רעטסעווש ןייד זיא יו-רעטָאפ ןייד ןּופ ןרָאּבעג ,ּבײװ

 .דנַאש ריא ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאז
 ּוטסלָאז רעטסעווש סרעטָאפ ןייד ןּופ דנַאש יד"

 - ... איז יא עטנָאנּבײל סרעטָאפ ןייד זוקעלפטנ טיג
 | טינוטסלָאנ רעטסעווש סרעטּומ ןייד ןופ דנַאש ידי! =

 | יז יא .עטנָאנּביל סרעטומ ןייד םורָאװ ןקעלפטנַא

 טינ ּוטְסלֶאְז רעדּורּב סרעטָאפ ןַיד ןּופ דנַאש יד י*
 עמּומ ןייד .ךענענעג טינ וטסלָאז בַײװ ןייז ּוצ :ןקעלּפטנַא |

 - 9 .יז זיא

 ;ןקעלּפטנָא ! טינ :וטסלָאז - רּונש ' ןיד ןופ דנַאש יד

 .דֹנַאש ריא ןקעלּפטנַא טינ ּוטסרָאט ,יז ויא בייוו סנוז ןייד

 שינ ּוטסלָאז בייוו סרעדורב ןייד ןופ דנַאש ידיי
 .סָאד ויא רעדורב ןייד ןּופ דנַאש יד :ןקעלּפטנַא

 וטסלָאז רעטכָאט ריא טימ יורפ ַא ןופ .דנַאש יד י*
 סרעטכָאט ריא רעדָא ,רעטכָאט סנוז ריא .ןקעלּפטנַא טינ |

 ;דנַאש ריא ןקעלּפטנַא וצ ,ןעמענ טינ וטסלָאז ,רעטכַאט

 .טייקכעלדנעש א סָאד ויא ,יײז עוז עטנָאנּבײל עריא

 ןעמענ טיג וטסלָאז רעטסעווש ריא ּוצ יורפ ַא ןוא יי

 רענע* בעל י דנַאש ריא א ןקעלּפטנַא וצ ,ּבײװטימ ַא ןייז וצ

 | .ןּבעל ריא ייּב

 "מוא ריא ןופ גנּורעדנױוזּפָא רעד ןיא יורפ ַא ּוצ ןוא <

 ,דנַאש ריא ןקעלּפטנַא וצ ןענענעג טינ ּוטסלָאז טייקניר

 ןּבָאה טיג וטסלָאז רבח ןייד ןופ ּבײװ רעד טימ ןּוא 2%

 .ריא-טימ ןקיניירמּוארַאּפ  וצ ךיז ,ןעמָאז ןופ ףָאלשײּב א
 ףיוא מע טיג ג וטסלָאז רעדעק ענייד ןופ ןּוא =

 = .הוהי ןיב ךיא :טָאג ןייד ןּופ ןעמָאנ םעד ןכעוושרַאפ טינ טסלָאז ן ןּוא ,ךלומ ּוצ ןייז בירקמ

 ן -.סָאד יא טײקידרעװמוא ןא ;יורפ ַא טימ טגיל עמ יװ יוזַא ןגיל טינ ּוטסלָאז ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןוא * =

 א ראפ יט טיג לָאז .יורפ ַא וא < ;ריא טימ ןקינירמוארַא ּוצ ךיז ,ןגיל טינ ּוטסלָאז המהב ןייק טימ ןּוא <

 | :סָאד זיא גנושימרַאפ ַא ;ריא טימ ןגיל וצ המהב

 טקיניירמוארַאּפ ךיז ןּבָאה עקיוָאדיד ד עלא טימ םורָאװ ,עקיזָאדיד עלַא טימ:ןקיניײרמוארַאפ טינ ךייַא טלָאז ריא

 .ךייַא רַאפ ןּופ סױרַא ביירט ךיא סָאװ רעקלעפ יד
 -רעניֹוװַאּב עריא ןגיּפשעגסױרַא טָאה דנַאל סָאד ןּוא ,דניז עריא רַאֿפ ריא טימ טנכער

 -ענּפָא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ;ןיירמּוא ןרָאװעג זיא דנַאל סָאד ןוא **
 ענַײמ ןטיה ריא .טלָאו םּורד **

 ןוא ,רענערָאּבעגנייַא רעד לס ,ןטייקידרעוומוא עקיזָאדיד עלַא ןופ ןָאט טינ טלָאז ריא ןוא ,ןצעזעג עניימ ןּוא םיקוח

 יד ןָאטעג ןּבָאה ןטייקידרעוומוא עקיזָאדיד עלַא םורָאװי-ךייַא ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד יס |

 ,ןעייפשסיוא טינ ךייַא לָאז דנַאל סָאד .ידּכ=*-ןיירמּוא ןרָאװעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ,ךייַא רַאּפ סָאװ דנָאל: ןּופ ןשטנעמ

 רעכעלטיא םּורָאװ = -ךייַא רַאפ סָאװ .קלָאפ סָאד ןגיּפשעגסױא טָאה סע יװ יװַא ,ןקינײרמּוארַאפ סע טעװ ריא זַא

 רעייז ןשיווצ ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ ןלָאז ,סע ןעוט סָאװי תושפנ יד--ןטייקידרעװמּוא עקוָאדיד עלַא ןופ ןָאט טעװ סָאװ

 רַאפ ןרָאװעג ןָאטעג ןענַיז סָאװ ןריפנייא עקידרעוומּוא יד ןּופ ךָאט וצ טינ ,גנוטיה ןיימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא ** .קלָאפ |

 | ..טָאנ.רעײַא הוהי ןיב ךיא :וז טימ ןקינײרמוארַאפ טינ ךייַא טלָאז ריא.ןּוא ,ךיַא
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 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג יא בי
 ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ דערי

 :ייז וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארשי
 טָאג רעייַא הוהי ךיא םורָאװ ,ןייז ריא טלָאז קילייה

 רַאפ ײשּפָא ןּבָאה רעכעלטיא טלָאז ריא* .קילײה ןיב
 ריא טלָאז םיתּבש עניימ ןּוא ,רעטָאפ ןייז ןוא רעטּומ ןייז
 .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :ןטיה

 "עג ןּוא ,ןצעג יד ּוצ ןרעק טינ ךיַא טלָאז ריא* =
 הוהי ןיּב ךיא :ןכַאמ טינ ךייַא ריא טלָאז רעטעג ענעסָאג
 .טָאג רעיא

 ,טָאג ּוצ רעפּפָאדירפ ַא ןטכַאלש טעוו ריא זַא ןּוא
 .ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא זַא ןטכַאלש סע ריא טלָאז
 ,ןרעװ ןסעגעג סע לָאז גנּוטכַאלש רעיא ןופ גָאט םעד ןיא *
 ןטירד ןפיוא זיב רעּביא טּבײלּב סָאװ ןּוא ;ןגרָאמ ףיוא ןּוא
 ןסענעג ביוא ןּוא* .ןרעװ טנערּברַאפ רעייפ ןיא לָאז ,גָאט
 -מּוא ןַא סָאד ויא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןרעװ ןסעגעג סע טעוו
 רעד ןּוא* .ןרעוו טקיליװַאּב טינ טעװ סע ;טײקידרעװ
 טייקילייה ַא םורָאװ ,דניז ןייז ןגָארט טעװ ,סָאד טסע סָאװ
 -רַאפ לָאז לעז ענעי ןוא ;טכעװשרַאפ רע טָאה טָאג ןּופ

 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינש |

 ,דנַאל רעייַא ןּופ טינש םעד טדיינש ריא זַא ןּוא
 ,דלעפ ןייד ןּופ קע םעד ןדיינש ןקידנערעד טינ וטסלָאז
 .ןּבײלקכָאנ טינ ּוטסלָאז טינש ןייד ןּופ ּבײלקכָאנ םעד ןּוא
 ןּוא ,ןייר ןּבײלקמּורַא טינ ּוטסלָאז ןטרָאגנייוו ןייד ןּוא !'
 טינ ּוטסלָאז ןטרָאגניוו ןייד ןּופ ענעלַאפעגֿפָארַא סָאד
 ּוטסלָאז ןדמערפ ןרַאפ ןּוא ןַאמירָא ןרַאפ ;ןביילקפיוא
 .טָאג רעייַא הוהי ןיב ךיא :ןזָאלרעּביא ייז

 "רַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןעבנג טינ טלָאז ריא
 .ןרעדנַא םעד רענייא ןגיל ןנָאז טינ טלָאז ריא ןוא ,ןענעקייל
 .הוָהי ןיּב ךיא :טָאג ןייד ןופ ןעמָאנ םעד ןכעוושרַאפ ןוא

 20-1 ,טי 0/9 םישודק ,ארקיו
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 אוָהַה שפנה הָתְרְִנ "לפח הָוהְי שא אש 3
 תַאְּפ הָּלִכְת אֶל םֶכְצְרַא ריִצק-תֶא םֶכָרְצְקִבּו :ָהיֶּמִעִמ

 טְלּועְת אֶל ל ךִמְרַכְו :טקלְת אל ךריצק טקלו \רצלל דרש י
 הָוהְי יָנֲא םֶעֹא בֹוֲעַּת = עַל טְקלְת אל ָךֶמֶרַּכ םֶרָפּו

 שיא ּוקַׁשְתדאָלְו יׁשֲחַכְתאְלְו ובת אל :!םֶכיֵהְלֶא אי
 תכשהתֶא ּתְללחְו רקָשל יִמָשְב ב ּעָבְשַתְדאְלְ ;ֹותיִמֲעַּב בי
 דאל לֶנְת אלו ד הערדתא | קשעתדאל :הָוהְי יִנֲא הלא עי
 יִגָפִלְו שלח ללקת"אל רבי ּךּתֶא ריִכָׂש תַלִעְּפ ןיִלֶת די
 ושעתראל :הָוהְ ינא ל יהלאמ תאָרָי לשכמ ןֵּתִת אל רע א

 יכורִג ינפ רַּדְהֶת אלו לְדיינפ אָשְתִאְל טּפְשִמַּב לוע
 דֶמַעְתאְל ימַעְּב ליִכָר ךלתחאל :דַחימע טָּפְׁשִּת קְדָצְּב <
 ףכְבְלְּב ךיֶחָא--תֶא אָנְׁשְתיאָל :הָוהְי יא ךער םַּדלַע ז
 דאל :אְטִח ווָלָע אָׂשַח--אלְו ְכיִמֲ-תֶא היכות חכוה חי

 יִנֲא ףיִמְּכ ךערל | ּתְבַָאְו דִּמִעינְב-תֶא "מתאו לת
 זכיאלּפ עיִכְרְתְאְל + ךֶתְמֶהְּב ורמשת 'תלח-תֶא הוה 1

 זרלש אל נטש םיאְלִּכ דֶנָבּו םיאְלּ עֶרְזִתיאָל ד ָךרֶׂש
 חפש אוקו עַרו-תַבְכׁש הֶׂשֲאדתֶא בֶכְׁשִיייִּ שיאו !ךיִלָע כ

 ךפנ אָל הָשפח וא הָתְַּּפנ אל הדּפָהְו שיאל תֶמְרַהְג

 כ

 ,ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןיימ ײב ןרעווש טינ טלָאז ריא ןוא יי

 יב םענעגנודעג ַא ןופ ץול םעד ןקיטכענרעביא ןזָאל טינ טסלָאז  .ןעלוַאּב טינ ןוא ,רבח ןייד ןקירד טינ טסלָאז =
 .ירפ רעד ןיא ויב ריד
 .הוהי ןיּב ךיא :טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארֹומ

 - טסלָאו ןּוא ;גנולכיורטש ַא ןגייל טינ ּוטסלָאז ןדנילּב ַא רַאפ ןוא ,ןביוט ַא ןטליש טינ טסלָאו +

 םעד ןעװענַאש טינ ןּוא ,ןַאמירָא ןַא ןּופ םינפ םעד ןעניוש טינ טסלָאז ;טּפשמ ַא ןיא הלווע ןַא ןָאט טינ טלָאז ריא =
 ןייד ןשיווצ תוליכר טימ ןײגמּורַא טינ טסלָאזי* .רבח ןייד ןטפשמ ּוטטלָאז טייקיטכערעג טימ ;ןַאמ ןסיורג ַא ןּופ םינפ
 .הוהי ןיּב ךיא :רבח ןייד ןּופ טולב םעד יב קיאּור ןייטש טינ טסלָאז ;קלָאּפ

 טינ טסלָאז ידּכ ,רבח ןייד ןדערסיוא ּוטסלָאז ןדערסיוא ;ןצרַאה ןייד ןיא רעדּורּב ןייד ןּבָאה טנייפ טינ טסלָאז .
 טרעיינ קלָאפ ןייד ןופ רעדניק יד ףיוא האנש ַא ןטלַאה טינ ןוא ,ןייז םקֹונ טינ ךיז טסלָאז + .דנז א םיא רעּביא ןגָארט
 .הוהי ןיּב ךיא :ןײלַא ךיז יװ יוזַא רבח ןייד ןּבָאה ביל טסלָאז

 עג ןעייזרַאפ טינ וטטלָאז דלעפ ןייד ;טשימעג ןרָאּפ טינ וטסלָאז המהב ןייד .ןטיה ריא טלָאז ןצעזעג עניימ יי
 .ריד ףיוא ןעמוקפיורַא טינ לָאז ,ונטָעָש ,טנַאװעג ןטשימעג ןופ דגב ַא ןוא ;טשימ

 אב יא סָאװ טסעד ַא ויא יו ןוא ,ןעמָאז ןופ ףָאלשײּב ַא יורפ ַא טימ ןגיל טעו ןַאמ ַא וַא ןּוא *
 ,ןרָאװעג ןבענעג טינ ריא זיא טפַאשיירפ ןּוא ,ןרָאװעג טזיילעגסיוא טינ יז זיא טויילעגסיוא רעּבָא ,ןַאמ ַא רַאפ טמיטש



 2 ,ב--21 ,טי

 אכ "תָא איבהו !הָׁשָּפִ אְלייֵּכ יָתְמּוי אל הָיְהִּת תרלב הל |
 בכ הֵּפָכְו !םֵׁשֶא ליא ךעמ לֶהֹא הַתָּפ-לֶא הוה משא
 רשא ְתאָּמַח-לַע הָוהְי ינפל טָׁשֶאָה ליִאְּב ןהפה וילָפ
 פ -- :אטח רֶׁשֲא ותאטחמ 5 חלֶסִנְו אָמָה
 'לש :בתלרו לבָאְמ ץעילֶּכ םָתְעַטְ ץֶרֶאָהיִלֶא ּואְבְתייִבְו
 ;לֵכָאְי אֵל םיִלרֲע םֶכָלהִיְהִי יִנָׁש ׁשֶלָׁש זירּפתֶא ותָלְרֶע
 וכ זויל םילולה ׁשֶרֶל וירַפ-לָּכ היהָי תַעיִבְרַה השב
 וכ וָתֲּובִת םֶכָל ףיסוהל ָּפ-תֶא ולְכאָת תֶׁשיִמֲחַה הָנׁשִב
 וכ ּזׁשֲַנְה אל .םדַה-לַע לְכאָה אל :םֶכיַהְלֶא הוה יִנֲא
 כ תא תיִחְשִמ אַלְו םֶכְשאַר תֶאַּפ ופפת אל ּונועְת אלו
 וכ תרָבְתְכו םכְרשְבּכ ונתִת אל שפל טרשו :ףנקְז תֶאְּפ
 כ ְתּב"תֶא ללחת"לא הָוהְי יִנֲא םֶכְב ינְּתִת אָל עטעק

 ל "תא :הַמְ ץֶרָאָה האלו ץֶרֶאָה .הנותדאלו התנה
 אל עָּפְתַלַא :הָוהְי יִנֲא ואָרִּת ישדקמו ורמשת יתתְבש
 יִנֲא םָהָב הָאְמָטְל שְלְַּ-לַא םינדיהדלַא תבאהדלֶא
 גל תארו קז ינפ ָּתרַָהְו םּוקְּת הֶביׁשיֵנְּמִמ !םֶכיֵהְלֶא | הָוהְי
 בר אֶל םֶקְצְראִּב ךנ דא רי ם  :הָוהְי יִנֲא דיִהלָאמ
 דל טטֶכָּתִא רָגהורגה םֶכָל הָיְהִי םָּכִמ הָרָוֶאְּכ :וָתֹא ּונֹות
 הָוהְי ינא םִיַרְצִמ ץיִרֲאְּב םָתיִיָה םיִדְנייִּכ ּךֹומָּכ ול תְבַהֶא
 הל ילקשמּב הָּרּמַּב טָפְשמּב לוע ושעתהאל !םֶכיֵהְלֶא
 ול קדצ ןיקו קדצ תפיא קָדָצייֵנְבַא קרצ ינואמ + הָרֹוׂשְּמִבּו
 ץראמ םָכְתֶא יִתאֵצֹוה-רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יִנֲא םכל הָיָה
 ל יַּפׁשִמ--לָּכ--תֶאְו וַּכִח--לָּכיתֶא םָתְרִמְׁשּו :םִירְצִמ
 58  הָודָייִנֲא םָתֹא םֶתיִׂשֲעַו

 ב

 5" מאת טארשי ינְּב-לֶאְו :רמאל הָׁשמילָא וי רֵּבַדָיַו
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיְּב רגה | ךעהדמו לֵאָרׂשִי יָנְּבִמ שיא שיא
 - ֶבָאְב יהמגרי ץֶרָאָה םע תמו תֹמ למל עמ ןתו

 םישודק ,ארקיו |

 .ןרעװ ןסעגעג טינ לָאז סע ,ןטינשַאּב -
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 ,ןרעװ טייטעג טינ ןלָאז ייז ;גנושרָאפסיוא ןַא  ןייז לָאז
 לָאז רע ןּוא* .ןרָאװעג טײרפַאּב טינ זיא יז םורָאװ
 -להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,טָאג וצ רעפּפָאדלש ןייז ןעגנערב
 ןהפ רעד ןּוא * .רעפּפָאדליש ַא רַאפ רעדיװ ַא ;דעֹומ
 -דלוש ןופ רעדיװ םעד טימ םיא ףיוא ןייז רפכמ לָאז
 ;טקידניזעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןגעוו ,טָאג רַאפ רעפּפָא
 טָאה רע סָאװ דניז ןייז רַאפ ןרעװ ןּבעגרַאפ טעוו םיא ןּוא
 | / | .טקידניזעג

 טעװ ןּוא ,דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעװ ריא זַא ןּוא

 רעײז ןזָאל ריא טלָאז ,רעמײּבסע ײלרעלַא ןצנַאלפ
 "מוא ןייז ךייַא סע לָאז רָאי יירד ;ןטישַאּבמּוא טכּורפ

 ןטריפ ןפיוא ןּוא **
 "ביול ַא רַאפ קילײה ןייז טכּורפ עצנַאג רעייז לָאז רָאי
 ןסע ריא טגעמ רָאי ןטפניפ ןפיוא ןּוא * .טָאג ּוצ גנוּבעג
 :גָארטנײַא רעײז ןעמוקּוצ לָאז ךייַא ידפ ,טכורפ רעייו
 ,טָאג רעייַא הוהי ןיב ךיא

 .טּולּב ןטימ ןסע טינ טלָאז ריא =

 = .ןגָאזרָאװ טינ ןוא ןרעביוצ טינ טלָאז ריא

 רעייַא ןופ ןגערב יד דנור ןדײנשּפָא טינ טלָאז ריא*
 ' ןייד ןופ ןגערּב יד ןּברַאדרַאפ טינ טסלָאז ןּוא ;ּפָאק
 | .דרָאּב

 ףיוא ןכַאמ טינ ריא טלָאז ןטיוט ַא ךָאנ טינש ַא ןּוא 5 =
 ריא טלָאו סטפירשעג ןכָאטשעגסיוא ןַא ןּוא ,בייל רעייַא

 .,הוהי ןיּב ךיא :ןכַאמ טינ ךיז ףיוא
 ןכַאמ ּוצ יז רעטכָאט ןייד ןכעוושרַאפ טינ טסלָאז *י

 ,ןרעוו ןסַאלעגסיוא טינ לָאז דנַאל סָאד ידּכ ,הנֹוז ַא רַאפ
 .טייקכעלדנעש טימ ןרעװ לופ טעװ דנַאל סָאד ןּוא

 .הוהי ןיִּב ךיא :ײשטּפָא ןּבָאה ריא טלָאז םּוטקילײה ןיימ רַאפ ןּוא ,ןטיה ריא טלָאז םיתבש עניימ יי

 ךיא :ײז טימ ןקינײרמוארַאפ ּוצ ךיז ,ןגערפ טינ ריא טלָאז תוחור ייב ןוא ,רעטסייג ּוצ ןרעק טינ ךייַא טלָאז ריא *

 .טָאג רעיײַא הוהי ןיב

 :טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארומ ןּוא ,ןקז ַא ןופ םינפ םעד ןע'װענַאש טסלָאז ןוא ,ןייטשפיוא וטסלָאז זיירג ַא רַאפ
 .הוהי ןיב ךיא

 ןַא יװ יװַא * .ןעדווירק טינ םיא ּוטסלָאז .דנַאל רעיַא ןיא רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ריד ייב זַא ןּוא 5 -
 יװ ױזַא ןּבָאה ביל םיא טסלָאז ןּוא ;ְךיַא ײּב ףיוא ךיז טלַאה סָאװ רעדמערפ רעד ןייז ךייַא לָאז ְךייֵא ןופ רענערָאּבעגנײַא
 .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ריא טייז עדמערפ םורָאװ ;ןײלַא ךיז

 -נָאװ עקיטכיר ַא * .סָאמ ןיא רעדָא ,גָאװ ןיא ,קָאטשטסעמ ןיא ,טפשמ ַא ןיא הלווע ןַא ןָאט טינ טלָאז ריא*
 ,טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :ןייז ךייַא ייב לָאז ,ןיה רעקיטכיר ַא ןּוא ,הָּפיֵא עקיטכיר ַא ,רענײטשגָאװ עקיטכיר ,לָאש
 .םִיַרצִמ  דנַאל ןופ ןגוצענסױרַא ךייַא ּבָאה סָאװ

 | .הוהי ןיּב ךיא :ןָאט ײז

 ;ןנָאז וצ יוזַא ,ןהשמ וצ טדערעג סָאה סָאג ןּוא כ

 ןוא ,ןצעועג עניימ עלַא ןּוא ,םיקּוח עניימ עלַא ןטיה טלָאז ריא ןּוא יי

 :לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןנָאז וטסלָאז ךיוא *
 טעװ סָאװ ,לארשי ןיא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד ןופ רעדָא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ רעדעװטעי

 .רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא לָאז דנַאל ןופ קלָאפ סָאד ;ןרעוו טייטעג ןטייט לָאז ,ךֶלֹומ ּוצ רעדניק ענייז ןופ ןבענ
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 ומע ברפמ ותא יִּתַרְכַהְו אוהה שיִאָב יִנָּפתֶא ןֵּתִא יא ג  ןּוא ,ןשטנעמ םענעי ןגעק םינּפ ןיימ ןרעק לעװ ךיא ןּוא *

 -תֶא ללה קיש אמט ןעמל ל תנ ערזמ יֵּכ טָאה רע לײװ ,קלָאפ ןייז ןשיווצ ןופ ןדיינשרַאפ םיא לעוו

 ןקינײרמוארַאפ ּוצ ידכ ,ךֶלֹומ וצ רעדניק ץנייז ןּופ ןּבעגעג

 יפרכהו יתחפשמבו אותה שיִאָּב נפת נא תמש ה יטהָאֹנ ןקילײה ןיימ ןכעװשרַאפ ּוצ ןוא ,םוטקילייה ןיימ
 בֶרכִמ ֶלֶּמַה ירחא תֹונל וירחא םיִנֹוח-לַּכ | תַאְ ותא - דנַאל ןופ| קלֶאפ סָאד ןליוהרַאּפ טעװ ןליוהרַאפ ביוִא ןּוא +

 םבינעדוה"לאו תבאההלא הָנְפִּת רֶׁשֲא ׁשֶפָּנַהְו :םֶמַע יי ענייז ןופ טיג רע ןעװ ,ןשטנעמ םענעי ןּופ ןגיוא ערעײז

 ותא יִּתַרְכִהְו אוהה ׁשֵפְּנַּב יַנּפ-תֶא יּתַתְנְו םהירחא תל

 הָוהְי יִנֲא יִּכ םיִשדמ םָתיִיְהְו ֶּתְׁשּדַקְתִהְ :ֹוָּמַע ברקמ ו | |
 4 וא ,החפשמ ןייז ןגעק ןּוא ,ןשטנעמ םענעי ןגעק םינפ ןיימ

 הוי יִנֲא םָתֹא םתישפו ילחתֶא םקרמשו ;םֶכיֵהְלא < 1" ןיז ןגעק ןוא ,ןטסנעמ םענעי ןנעק םינפ ןי
 וָמִא-תֶאְו ויָבָא-תֶא ללי רֶׁשֲא שיא ׁשיִאייִּכ !םֶכָׁשִּדַלְמ ט

 ןרעק ךיא לעװי ,ןטייט ּוצ טינ םיא ,ךֶלֹומ וצ רעדניק

 םיא ךָאנ טריפרַאּפ ןענייז סָאװ עלַא ןּוא ,םיא לעװ ךיא

 הֵאְנְי רֶׁשֲא שיאו ב וימד ללק מא ויבָא תמי תומ +  רעײז ןשיװצ ןּופ ןדיינשרַאפ ,ךָלֹומ ךָאנ טריפרַאפ ןייז ּוצ

 זיימוי-תומ והער תׁשֲאדתֶא הא רֶׁשֲא שיא תֶשאדתֶא רעטסײג ּוצ ןדנעװ ךיז טעוו סָאװ לעז יד ןּוא 5 | .קלָאפ

 תַוְרֶע ויְבָא תֶׁשֲא-תֶא בַּכִׁשִי רֶׁשֲא ׁשיִאְו ! תֶפאֹנַהְו ףאוה אי
 רשא שיאָו !םָּכ םֶהיִמְּד םֶהיֵנְׁש ותמוידתומ הל ויָבָא בי

 םֶהיֵמְּד ָּׂשָע לֶבָּת םֶהיֵנְׁש ּוָתְמּוו תומ ותְלּכיתַא 5 םֵּכְׁשִי
 הבֵעוִּת הָׁשֶא יבפשמ כְז"תֶא בִי רֶׁשֲא שיאו :םָּב 2 ן'ז ןוא ,ןקילײה ךייַא טלָאז ריא ןוא* .קלָאפ ןייז ןשיווצ

 חק רֶׁשֲא ׁשיִאְו :םָּב םֶהיֵמְּד ותמי תומ םֶהיִנְׁש ּוָׂשָע די טלָאז ריא ןּוא* .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,קילײה
 ץֶהְתֶאְו ותא ופרש ׁשֵאָּב אוה הָמִז הָא-תֶאו הָׁשאדתֶא סָאװ הוהי ןיב ךיא :ןָאט יז ןּוא ןצעזעג עניימ ןטיה

 וָּתְבָכְׁש ןֶּתִי רֶׁשֲא שיאו !םֶכְכֹוְתְּב הָּמִו הָיְהְתיאלַו וט -
 רֶׁשֲא הֶשֶאְו ּוגְרַהְּת הָמָחְּבַה-תֶאְו תַמּוי תומ הָמֵהְבִּב ט | | וו = -3
 הָׁשֲאָהיִֶא ָּתְנִרָהְו ּהפא הָעְבִרָל הָּמהְב-לָכילֶא בָהְקִּת - ל"לעג ןטייט לָאז ,רעטומ ןייו רעדָא רעטָאפ ןייז ןטליש
 ִּ-רֶׁשֲא שיאו מב םֶהיֵמְּ ותמוי תומ הָמָהְּבַהִתֶאְו ז ,ןטלָאשעג רע טָאה רעטומ ןייז רעדָא רעטָאפ ןייז ;ןרעװ

 איִהְו הָתְוְרֲע-תֶא הֶאְרְ למאדתב וא ןיִבָא-תַב ופהָא-תֶא טימ ןייז הנומ טעװ סָאװ ןַאמ ַא ןּוא יי !םיא ףיוא טולב ןייז

 םָּמִע נב יעל ותרכנְו אוה דָקָח ֹותְוָרֲע-תֶא הֶאְרִת
 השאדתַא בּכְׁשִי-רֶׁשֲא .ׁשיִאְו :אָׂשי נע הל וָתֹחֲא תַוְרֶע חי

 -תֶא הָתּלִג אוו הָרָעָה הָרְֹמתֶא ְתְוְרֶע-תֶא הִָּנְ הוה | |
 תֹוָחָא תַוְרֶעְו :םמע ברקמ םֶהיֵנְׁש ּותְרָכנְו היֶמָּד רוקמ שי  ןייז טימ ןגיל טעװ רע זַא ,ןַאמ ַא ןוא" .ןעװעג הננמ טָאה

 - -טנַא רעטָאפ ןייז ןופ דנַאש יד רע טָאה ,ּבײװ סרעטָאפ

 טּולב רעייז ;עדייב יו ןלָאז ןרעװ טייטעג ןטייט ;טקעלּפ

 יז ןענייז נושימרַאּפ א ;עדײּב ןרעװ טייטעג ןטייט ײז ןלָאז ,רונש ןייז טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא ןַא ןּוא = !ייז ףיוא

 יורפ ַא טימ טגיל עמ יװ יװַא ןישרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל טעװ ןַאמ ַא זַא ןוא * !ייז ףיוא טולב רעייז ,ןעגנַאגַאָּב

 ןַאמ ַא זַא ןּוא + ןח ףיוא טּולּב רעייז ;ןרעװ טײטעג ײז ןלָאז ןטייט ;ןָאטעג טײקידרעװמוא ןַא עדייב יז ןּבָאה

 יא ;םיא יא ןענערּברַאפ ןעמ לָאז רעייפ ןיא ;טײקכעלדנעש ַא סָאד זיא ,רעטּומ ריא טימ יורפ ַא ַא ןעמענ טעוו

 לָאז ,המהב ַא טימ ןגיל טעװ סָאװ ןַאמ ַא ןּוא" .ךייַא ןשיווצ .טייקכעלדנעש ןייק ןייז טינ לָאז סע ידּכ ,יײו

 וא סע רעסָאװ ּוצ ןענענעג טעװ יורפ א זַא ןּוא .ןעגרה ריא טלָאז המהּב יד וא ,ןרעװ טײטענ ןטײט רע

 טולב רעײז ,ןרעװ טייטעג ייז ןוּומ ןטײט ;המהב יד יא ,יורפ יד יא ןעגרה ּוטסלָאז ,ריא טימ ןגיל וצ המהב

 רע ןוא ,רעטכָאט סרעטומ ןייז רעדָא ,רעטכָאט.סרעטָאפ ןייז ,רעטסעווש ןייז ןעמענ טעוו ןַאמ ַא זַא ןּוא * !ייז ףיוא

 ןגיוא יד רַאפ ןרעוו ןטינשרַאפ ןלָאז יז ןוא ,טייקיטפַאהדנַאש ַא סָאד זיא ,דנַאש ןייז ןעז טעוו יז ןוא ,דנַאש ריא ןעז טעװ

 ַא וָא ןוא = .דניז ןייז ןגָארט רע לָאז ,טקעלּפטנַא רע טָאה רעטסעווש ןייז ןופ דנַאש יד ;קלָאפ רעייז ןופ רעדניק יד ןּופ

 יז ןוא ,לַאװק ריא טויולּבטנָא טָאה רע--דנַאש ריא ןקעלּפטנַא טעװ ןּוא ,טּפַאשקנַארק ריא ןיא יורפ ַא טימ ןגיל טעװ ןָאמ

 ןּופ דנַאש יד ןּוא + .קלָאפ רעייז ןשיװצ ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ עדייב ייז ןלָאז ,טּולּב ריא ןּופ לַאװק םעד טקעלּפטנַא טָאה

 ןרעק ךיא לעװ ,ייז ךָאנ טריפרַאפ ןייז ּוצ ,תוחּור וצ ןוא

 ןופ ןדײנשרַאפ םיא לעװ ןוא ,לעז רענעי ןגעק םינפ .ןיימ

 טעװ סָאװ רענייא רעדעווטעי םורָאװ* .ְךייַא טקילייה

 ,בײװ סרבח ןייז טימ ןייז הנומ טעװ רע ּוָא-שיא"תָשָא ןַא

 סָאװ ,יורפ יד יא ,ןַאמ רעד יא ןרעוו טייטעג ןטייט לָאז

 אחרטב ץמק ?ג 'גי



 6 ,אב-20 | :

 םֶנֹוֲע הָרָעָה .וָרַאְׁשרתֶא יִּכ הל אֵל ל בא תּוחאו ָךְּמַא
 / ב הרלג וחד  תַוְרֶע ֹותָדַד-תֶא םַּכְׁשִי רֶׁשֲא שיאו :ואשי

 אכ ןרָׁשָאדתֶא חי רֶׁשֲא שיאו ותמי םיִריִרֲע ואש םִאְמָח

 בכ םָּתְרַמְׁשּו - םיִריִָע הֶּג ויָחָא תור אוק ה ויָחָא |
 איֵקְתאָלְו םתא םַתישְַ יטָפְשִמ"לָּבתֶאְ ;תקָחילָפתא
 ;הָב .תֶבָׁשָל | הָּמָׁש םֶכְתֶא איכמ ינא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה םָכְתֶא
 יט יִכ םֶכיֵנְּפִמ ַחֵַּׁשְמ יִנֲא-רֶׁשֲא יוגה תֵּקְחִב ּוכְלַת אלו
 דכ ּושְריִת םָּתַא םֶכָל רמאו כ ץקִאו ושע הָּלִא-לָּכ-תֶא
 תרבז ץרא התא תַשְרְל םֶכָל הּננְתֶא יאו םתמדאתא
 זכַכְתֶא יִּתְלַּדְבִה-רֶׁשֲא םֶליֵהְלֶא הָוהָי ינא שבדו בֵלֶה
 'פמ זרָאמְטל ו הָרֹהְּמַה הָמָהְּבַהְדִּב םֶפָלַּדְבִהְו !םיִמִָח-ִמ
 םֶכיֵתְׁשְפִנ-תֶא ּוצְַּׁשְת-אלְו רֶהֶמִל אֵמָּמִה ףִעָהְדיִב
 יִתְלַּדְבִה-רֶׁשֶאהְמָדֲאָה שמרת רֶׁשֲאֹלֹכְכּהושָבּוהְמִַַּּב
 כ תהי ינא שוחק יִּכ םישדק יל םֶתיְהְו :אמַטְל םֶכָל
 וכ דיִכ הָׁשֲא-ֶא ׁשיִאְו :יל תווהל .םימעָהְדְִמ םֶכְתֶא לְָּבאו
 םבָתֹא מגי  ןֵבָָב ותמוי מ יִנעדְי וא בוא םֶהָב הָיְהִי

 | - ומָּב םֶהיֵמְּד |

 .תומוא יד ןּופ טדײשעגּפָא ךײַא ּבָאה סָאװ טָאנ רעייַא הוהי יב

 .רֹומא ,ארקיו |

 סהעטָאּפ :ןַײד ןופ רעדָא : ,רעטסעװש סרעטּמ :ןייד
 "בייל :ןייז םורָאװ ;ןקעלּפטנַא טינ ּוטסלָאו ,רעטסעווש
 ןוא * . .דניז רעַײז ןגָארט ןלָאז ייז ;רע טזױלבטנָא עטנָאנ
 ןופ דנַאט יד רע טָאה ,ןעמומ ןייו טימ ןניל טעוו ןַאמ ַא זַא
 ןָא ;דניז רעייז ןגָארט ןלָאז יז ;טקעלּפטנַא רעטעפ ןייז
 ןעמענ טעוו ןַאמ א זַא ןּוא *י .ןּברַאטש יז ןלָאז רעדניק
 דנַאש יד ;טייקיניירמּוא ןַא סָאד זיא ,ּבײװ סרעדורּב ןייז
 ןלָאו רעדניק ₪ טקללפ רע טָאה רעדורב ןייז ןופ
 | יי = .ןביילב לד

 | עלַא ןּוא ,םיקוח עעימ עלַא ןטיה טלָאז ריא ןוא
 ךיא סָאװ דנַאל סָאד ידּכ ,ןָאט ייז ןּוא ,ןצעזעג עניימ
 טיג ךייַא לָאז ,ןענירד ןצעזַאּב ּוצ ךיז ,ןיהַא ךייַא גנערּב
 ןריפנייא יד ןיא ןייג .טינ טלָאו ריא ןוא * .ןעײּפשסױרַא
 ;ךייַא רַאפ ןּופ ּבײרטרַאפ ךיא סָאװ קלֶאּפ םעד ןופ
 ?רַאּפ ךימ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןָאטעג ייז ןּבָאה ץלַא סָאד םורָאװ
 ריא :ךייַא וצ- טגָאזעג בָאה ךיא ןּוא** .ײז טימ טלקע

 וצ יז ןּבעג ךייַא יז לעװ ךיא ןּוא ,דרע רעײז ןּברַא טעוו
 .ךיא .קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-ןּברַא

 רענייר רעד ןשיװצ ןדיישּפָא ריא טלָאז םּורד =

 ןקידרעװמוארַאפ טינ טלָאז ריא ןוא ,םענייר םעד ןּוא לגיופ םעניירמוא םעד ןשיװצ ןּוא ,רעניירמוא רעד ןּוא המהב

 .טימ לעז רַעייָא =

 .ךייַא רַאפ ןיירמּוא ןכַאמ

 .רימ ּוצ ןרעהעג ּוצ ,תומּוא יד ןופ טדייש -

 וצ טדײשעגּפָא ּבָאה ךיא סָאװ ,טנעמדיוו דרע יד רָאנ סָאװ טימ רעדָא ,לניופ ַא טימ רעדָא ,המהּב ַא
 עפ יא בָאה .ךיא ןּוא ,קילײה ןיב 'הוהי ךיא םורָאװ ו ,קיל"ה 0 רימ טלָאז ריא ןוא *

 ;ןרעװ טַײטעג ןטײט ₪ ז ןָאז , חור ַא רעדָא טסייג ַא טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלעװ ַײז זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא ןּוא
 = {ײז ףיוא טּולּב רעײז ;ןֿפרַאװרַאפ ייז ןעמ לָאז רענייטש טימ

 אב

 יא ןרתַא נב תהא רֶמָא השמדדלָא הָוהְי רָמאָ
 רב ֹורָאְׁשְל-םִא יֵּכ !ויָמֵעְּב אמאל שפנל םהלא ָּתְרַמָאְו
 .יָתֹחֲאֹלְ ;ויחאלו תבל ינבלו ויבָאְלּו ומִאל וילֶא בֶרֶּקַה
 אמש יהל שיאל התיהדאל רשא וילא הָבֹורְּקַה 1 הלב
 ד + םָׁשאֹרְּב הָחְרק החירקידאל :ולַחַהְל ויָמַעְּב לעב אמט אל
 = ּוזרַמְרֶש ומרי אל םרשבבו וחלני אל םנְָ תֵאְמּו
 ו כ םֶהיֵהְלֶא םש ּולְַּחְי אֵלְו םָתיֵהְלאַל ! יְהִי םישדק
 .וׁשָרֹק ּזָקְו םבירקמ טק טֶהיֵהְלֶא םֶחָל הָוהְ יִשֲא-תֶא

 ק זויקי 'ה ,אכ

 יד וצ דער - :ןהשמ ּןצ | טנָאועג טָאה טָאג 3 יא

 :יז ּוצ ןנָאז טסלָאז ןּוא ,ןענֹרהַא ןּופ ןיז יד ,םינהפ

 ןטיוט ַא ןֶא ןקיניירמּוארַאּפ טינ ךיז לָאז רענייק

 סָאװ בורקדבייל ַא םענייז ןָא ןדייס* ;קלָאפ ןייז ןשיווצ |
 ןּוא ,רעטָאפ ןייז א ןוא ,רעטּומ ןייז ןָא ,םיא 'ּוצ טנָאנ זיא |

 ;רעדּורּב ןייז ןָא ןּוא ,רעטכָאט ךייז ןָא ןּוא ,ןוז ןייז ןָא < -
 ,םִיא ּוצ טנָאנ זיא סָאװ ,יורפננוי א רעטסעוװש ןייז ןָא ןּוא*

 = ךיז רע געמ ריא ןָא-ןַאמ ַא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה סָאװ =

 ךיז רָאט קלָאפ ןייז ןשיווצ רַאה רעד * .ןקינײרמּוארַאפ
 < טינ ןלָאז ײז* ,ןכעװשרַאפ ּוצ ךיז ןקיניירמּוארַאּפ טינ

 ןלָאז בייל רעײז ףיוא ןוא ,ןלָאגּפָא טינ ייז ןלָאז דרָאּב רעל ןופ ןוערב יד ןּוא ,ּפָאק רעײז ףיוא ךילפ ַא ןכַאמ

 ןופ ןעמָאנ םעד ןכעװשרַאפ טינ ןלָאז ליז ןּוא ,טָאנ רעייז ּוצ ןייז יז ןלָאז קילײה * .גנּודײנשנייַא ןַא ןדיינשנייַא טינ ייז
 .קילײה ןייז ייז ןוומ םּורד ,בירקמ יז ןענַײז ,טָאג רעייז ןּופ וייפש יד ,הוהי ןופ רעפּפָארעײפ יד םורָאװ ,טָאג רעייז
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 אֵל ּהָׁשיִאמ הָׁשּורְג הָׁשִאְו ּוחָּקִי אֵל הֶלְלַחְו הָע הָשִא  ,ןעמענ טינ ייז ןלָאז עטכעװשרַאפ ַא רעדָא הנֹוז ַא ביו אי
 הלא םֶחְלְתֶא ִּכּתְׁשַּדַקְ :וירלאל אוָה שךק"כ חס = םורָאװ ;ןעמענ טינ יז ןלָאז ןַאמ ריא ןופ טְנעֶג ביו ַא ןוא
 :םֶכׁשּוקְמ הָוהְיִנֲאׁשֹורְקיִּכ ךלדהוהי שדק נ בירקמ אוק | | ןטלַאה םיא טסלָאז ןואי .טָאג ןייז וצ קילײה זיא רע

 ֶלְלְַמ איה ?יבָא-תֶא תל לֶחַת יִּכ ןמפ שיא תַבּו ט |
 קַצּויירֶׁשַא  ויחָאְמ לדה ןהפהו ס  :ףֶרֶׂשִּת ׁשֵאָּב י

 =;רָא ׁשֵּבְלְל ודָי-תֶא אלמו הָחֶׁשּמַה מש ! וׁשאֹר-לַע
 לע ;םֹרְפִי אל וידָנְבּו עפ אל ושארחתא םיִדָנְּבַה אי

 ךמו :אָּמִׁשי אל ימָאְלּ ויְבְֶל אֵבָי אל תמ תֶׂשְפַנ-לָּכ בי ךיז טעװ יז זַא ,ןהפ ַא ןַאמ ַא ןופ רעטכָאט יד ןּוא '
 רו יִכ והלא ׁשְָּקִמ תא "לחי אלו אצי אל ׁשדְקִּמַה ;רעטָאפ ריא יז טכעוושרַאפ ,ןייז ּוצ הנזמ ןכעוושרַאּפ

 היֶלּותְבִב השא או :הָוחְ יִנֲא וילט ויהלֶא תחשמ מש א .ןרעװ טנערּברַאפ יז לָאז רעייפ ןיא
 חי אָל הֶּלֶא"תֶא הא הָלָלֲחַ השורנו הָנְמְלַא :חש די | 0
 עב ועד לֹּלַחְי-אְלְו :השֶא חה ויִמַעְמ הָלּותְביסִא יִכ ט עני ןופ רעטסערג רעד דיא סָאװ ןהכ רעד ןוא *

 הרֶׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבַרַה ס  :וִׁשְרקְמ הָוחְו נא יִּכ יש = 17879 ןסאועגפױרַא זיא ּפָאק ןייז ףיוא סָאװ ,רעדירב
 רֶׁשֲא םַמֹרְרִלְנ ףערומ שיא רמאל ןֹרָהַא-לָא רֵּבַד מאָל ו טנַאה ןייז טליפרעד טָאה עמ ןּוא ,גנּוּבלַאז ןּופ לייא סָאד
 -לָכ יב ;ויִלֲא םָחָל ביִרְקַהְל ברקי אֵל םּומ וב הָיְהִי חי ,ּפָאק ןייז ןסקַאװרַאפ ןזָאל טינ לָאז ,רעדיילק יד ןָאטּוצנָא
 םֶרָח א ַחֵּסִפ וא רוע שיא ברק אל םומ ֹוּב-רֶׁשֲא שיא - ןופ בייל ןייק ּוצ ןוא *  ;רעדיילק ענייז ןסײרנײַא טינ ןּוא
 רֶבָׁש וא לר רָבָׁש וב היְהְי-רֶׁשֲא שיא וא ;ַעּורֶׁש וא ₪ ןָא ןוא רעטָאפ ןייז ןָא ןליפַא ;ןייגוצ טינ רע לָאז תמ ַא

 תפל א ברג א עפ לֶַבְּת יא קדחוא כנא :דָי ןופ ןוא * .ןקינײרמוארַאפ טינ ךיז רע לָאז רעטומ ןייז
 ןח עמ םומ וּבירָׁשֲא שילב :ךֶׁשֶא ַהוָרְמ וא יי ןכעוושרַאּפ טינ ןּוא ,ןײגסױרַא טינ רע לָאז םּוטקילייה

 םָחָל תֶא וכ םּומ הָוהְי ישאהתֶא ביִרְקַהְל שי אל ןהֹּכַה | י 5
 םיִׁשְרִּקַה ֵשְרְקִ ויהלא םֶהָל ;בירקְַל שי אֵל והלא בכ םעד ןופ ןיורק יד םורָאװ ,טָאג ןייז ןופ םוטקילייה סאד

 כ אבי אל תֶכֹרָּפַה-לֶא דא :לפאי םישְדְקהְךמו וכ = .הוחי ןיב ךיא :םיא ףיוא זיא גנּוּבלַאז סטָאג ןופ לייא

 ;בירקמ רע ויא טָאג ןייד ןופ וייפש יד םורָאװ ,קילייה
 ,הוהי ךיא ןיּב קילײה םורָאװ ,ןייז ריד רע לָאז קילייה
 - .ךייַא קילייה סָאװ

 - יִּכ יַׁשדקמ"תֶא ֵלַהְי אלו וב םּומדיִּכ שע אל ַחֶבְוִַּה - ןא * .ןעמענ רע לָאז טפַאשיורפגנוי ריא ןיא בייוו ַא ןּוא יי
 ינב-לָאְו ןרהַא-לֶא השמ רַּבַדְיַנ :םשדקמ הָוהְי יִנֲא ד = ,הנוז ַא ,עטכעװשרַאפ ַא רעדָא ,השורג ַא רעדָא ,הנמלַא

 ֹפ :לָארׂש נב לכילֶאו ןופ יורפגנוי ַא זיולב רָאנ ;ןעמענ טינ רע לָאז עקיזָאדיד
 | יו | , לָאז רע ןואי* .ּבײװ ַא רַאפ ןעמענ רע לָאז קלָאפ ןייז םכ

 ב ךיא םורָאװ ,קלָאפ ןייז ןשיװצ ןעמָאז ןייז ןכעוושרַאפ טינ .יָנָּב-לֶאְו ןרָהַא-לָא רֵּבַד :רמאל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדָי

 קב ףמק *  קימקנק + ,אכ .םיא קילייה הוהי

 .:ןּוָאז ּוצ יװַא ,ןענרהַא וצ דער * = :ןוָאז ּוצ יוזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואיי

 ּוצ בירקמ ןענענעג טינ לָאז ,םּומ ַא ןייז טעװ םיא ןיא סָאװ ,תורֹוד-רֹוד ערעייז ףיוא ןעמָאז ןייד ןּופ רעכעלטיא

 ַא ןַאמ ַא :ןענענעג טינ רָאט ,םּומ ַא ָאד זיא םיא ןיא סָאװ ןַאמ רעכעלטיא םורָאװ * .טָאג ןייז ןופ זײּפש יד ןייז

 ןַאמ ַא רעדָא * ,גנַאל ּוצ דילג ןייא טימ רעדָא ,זָאנ רענעלַאפעגנייַא ןַא טימ רעדָא ,רעקידעקניה ַא רעדָא ,רעדנילּב

 רעדָא ,קילרַאק ַא רעדָא ,רעקיוה ַא רעדָא * ,טנַאה ַא ַא ןכָארּבעצ רעדָא ,סּופ .ַא ןכָארּבעצ ןייז טעװ םיא ייּב סָאװ

 רעכעלטיא** .רעטכירּבעג ַא רעדָא ,ץערק עטכייפ רעדָא ,ץערק ענעקורט טימ רעדָא ,גיוא ןייז ףיוא םלעב ַא טימ

 רעפפַארעייפ יד ןייז וצ בירקמ ןענענעג טינ לָאז ,םּומ ַא אד זיא םיא ןיא סָאװ ,ןהֹּכ םעד ןרהַא ןּופ ןעמָאז םעד ןופ אמ

 ,טָאג ןייז ןופ זייפש יד *  .טָאג ןייז ןופ וייפש יד ןייז וצ בירקמ ןענענעג טינ רע רָאט ,םיא ןיא ָאד זיא םּומ ַא ;טָאג ןופ

 חּבומ םּוצ ןּוא ,ןעמּוק טינ רע רָאט תֶכֹורְּפ םּוצ רעּבָא* .ןסע רע געמ ,ןקילײה ןּופ יװ ױזַא ןקילייה ןטסקילייה ןופ

 הוהי ךיא םורָאװ ,ןטײקילײה עניימ ןכעװשרַאפ טינ לָאז רע ןּוא ;םיא ןיא ָאד זיא םּומ ַא לײװ ,ןענענעג טינ רע רָאט

 .ייז קילײה

 .לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןיז ענייז ּוצ ןּוא ,ןענרהַא וצ טדערעג סָאד טָאה השמ ןוא

 ןלָאז ײז וַא ,ץו ענײז רצ ןּוא ןענרהַא ּוצ דער" :קָאז ּוצ יזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי



 18-3 ,בכ

 ישדק םשדתא ללי אלו לארשוחינב ישדְקמ ור
 ּ םפיתנהל םללֶא רֶמָא :הָוהָי ינאיל םישדקמ םה רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא טיִׁשְרִּקַה-לָא םֶכְעַרז-לֶּכִמ ֿביקַירָׁשַא | שיָאלָּב
 שפנה הפר ויִלָע ותְאְמִשְ הוהיל לאְרשידינב ושידקי
 = ד אוהו ןרהא ערומ שיא שיא !הָוהְי ינא ִנָפְלִמ אהה
 עגנו רָהֶמִי רֶׁשֲא דע לבאי אֵל םיִׁשָדָּקַּכ בו וא ַעּורְצ
 :עֶדְז-תַבְּכׁש ונממ אֵצַּתירָׁשֲא שיא וא .שפְאַמְשלָכְּב
 ה בֶדָאְב יא ןלדאממי רֶׁשֲא ץרש"לכב עי רֶׁשֲא שיארא
 ו הָאְמָמְו וּב-עּנִּתרֶׁשֲא שפ :ותָאְמט לֵכָל ולדאָמְמְי רֶׁשֲא
 ורָשְּב ץֶחְר--םַא יִּכ םיִשָרְּקַה-וִמ .טכאי אלו בֶרָעָהְידִע
 ' םבישְדְקהְדִמ לכאי ַחַאְו רֶהָמְו שמשה אבו :םיִמּב
 ה ּהָבְיהֶאְמְטְל לכאי אל הָּפִרְשּו הָלֵבְנ :אּוה ימחל יִּכ
 ש אָטָח וילָע ּואשידאלו יִתְרמַשמדתא ורמשו :הֶוחְ ינא
 ' דאל רֶעלְכְו :םשדקמ הָודְי יִנֲא ּוהְלְלַח וכ וב ותמי
 אי ןֵהֹכְו :ׁשֶדְק לכאיראל ריִכָׂשְו ןקפ בשות שרק לֵכאי
 זכה ותיכ דיל וב לֵכאָו אה ופספ ןינק ׁשפָנ הָנְכיייֵּכ
 בי ןתָמורְתִּב אול ךזׁשיִאְל הָיְהִתיִּכ ןהפדתבו :ומחלב לכ
 + השורנו הנָמְלַא הָיהִתיִּכ ,הפדתבו :לכאת אל םישדפה

 םֶהֶּלִמ ָהיִלְנִפ היִבְא תיֵּב-לֶא הָבָשְו הל ןיִא = |
 זי שָדְכ לכאי"יּכ שיאו :וְּב לֵכאֹ-אל רז"לכו לכאה ָהיֶבָא
 וט אלו :שֶרָקַהתֶא ןהפל ןֵתָנווילָע ֹותיִׁשְמֶח ףסיו הגש
 :זדוהיל ימירזרָשא תֶא לארי נב ישדקדתַא ולְלח
 יט יִנֲא יִכ םֶהיֵׁשְדְק-תֶא םֶלְכָאְב הָמְשִא ןוצ תא ּואישַהְ
 ַפ = !םשדסמ חוה

 ₪ חי ''ֶב"לֶ ,ןר רהָא-לָא רֵּבַּד { רֶמאַּל הׁשמילֶא הָוהְ רֵּבְַי |
 זריפמ שיא שיא םָהָלֲא ָּתְרַמֲאְו סארי ינְב-לָּכ לאו
 -יכָבָל ֹונָּבְרֶק ביִרְקִי רֶׁשֲא ֵארְשִיְב נְַדִמּו לֶאְרְׂשִ

 עלמ גי

 םעד ןועוו ןגָארט טינ ןלָאז יז ידּכ ,גנוטיה

 .ײז קילייה הוהי

 .סקילייה ןסע טינ רָאט

 עמ ןקילייה ןיימ ןכעװשרַאפ טינ

 20 | רומא ,ארקיו

 יד ןּופ ןכַאז .עקילייה יד ןופ טדײשעגּפָא ןטלַאה ךיז

 = ןלָאז ייז ןּוא ,רימ ּוצ ןקילייה ייו סָאװ ,לארשי ןּופ רעדניק

 .הוהי ב ךיא |
 :ייז וצ נָא

 ערעיײַא ףיוא ןעמָאז רעייַא ו לא ןופ ןַאמ רעכעלטיא

 סָאװ ,ןכַאז עקילייה יד ּוצ ןענענעג טעוו סָאװ תורֹוד-רֹוד

 | ןייז טימ ,טָאג ּוצ ןקילײה ןלעװ לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 | ןרעוו ןטינשרַאפ לָאז לעז ענעי ,םיא ףיוא טייקניירמּוא

 םעד ןּופ ןַאמ רעדעווטעי * .הוהי ןיב ךיא :רימ רַאפ ןּופ

 ,רעקיסולפ ַא רעדָא ערוצמ ַא זיא סָאװ ןרהַא ןופ ןעמָאז

 ןייר טעװ רע ויּב ,ןסע טיג ןכַאז עקילײה יד ןּופ רָאט

 ויא סָאװ ןצימע ןָא ןָא ךיו טריר סָאװ רעד ןּוא .ןרעוו

 טעװ םיא ןּופ סָאװ ןַאמ ַא רעדָא ;ןטיוט ַא ןּופ ןיירמּוא

 טעװ סָאװ ןַאמ ַא רעדָא* ;ןעמָאז ןופ סּולפ ַא ןײגסױרַא

 ןופ טרעװ עמ סָאװ ץרש זיא סע רעסָאװ ןָא ןרירנָא ךיז

 ןופ טהעװ עמ סָאװ ןשטנעמ ַא ןָא רעדָא ,ןיירמּוא םיא

 רעד י-ויא טײקנײרמּוא ן"ו רָאנ סָאװ  ,ןיירמוא םיא

 ןויּב ןיירמוא ןייז לָאז ,ייז ןָא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ שטנעמ

 ןדייס ,ןכַאז עקילײה יד ןּופ ןסע טינ לָאז רע ןּוא ,טנװָא

  ןװ יד זַא ןּוא" .רעסַאװ ןיא ביל ןייז ןדָאּבעג טָאה רע

 רע עמ ךָאנרעד ןוא ,ןייר ןייו רע לָאז ,ןייגרעטנוא טעוו

 .טיורּב ןייז זיא סָאד םורָאװ ,ןכַאז עקילייה יד ןופ ןסע

 ןרעװ ּוצ ,ןסע טינ רע לָאז סטקּוצרַאפ ןּוא סנלַאפעג*

 ןיימ ןטיה ןלָאז יז ןוא* .הוהי ןיב ךיא :טימרעד ןיירמּוא

 ךיא :ןכעװשרַאפ סע ןלעװ ייז וַא ,םעד ךרוד ןּברַאטש ןוא דנו ַא

 ;סקילייה ןסע טינ רָאט רעדמערפ ןייק ןוא **

 יד ןּוא ;ןופרעד ןסע רע נעמ ,טלעג ןייז רַאפ ףױקניַא ןיא ןצימע ןפיוק טעוו ןהפ ַא זַא ןּוא ::

 .טיורב ןייז ןּופ ןסע ןגעמ יז ,זיוה ןייז ןיא ןרָאּבעג ןענייז סָאװ

 .ןסע טינ גנודײשּפָא רעקילײה רעד ןֹופ יז רָאט ,ןדמערפ ַא

 ,רענעגנודעג ַא רעדָא ,ןהפ ַא ייּב רעניֹוװ ַא

 ןַאמ ַא ןעמענ טעו יז זַא ןהפ ַא ןופ רעטכָאט יד ןוא *

 ןַא ןרעװ טעװ יז וַא ,ןהפ ַא ןופ רעטכָאט יד רעּבָא יי

 ריא ןיא יװ יױװַא ויוה סרעטָאּפ ריא ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעװ יז ןּוא ,טינ יז טָאה רעדניק ןיק ןוא ,השּורג ַא רעדָא המלא

 טעוו רעצימע וא ןּוא 4 .ןסע טינ ןּופרעד רָאט רעדמערפ ןייק רעּבָא ;טיורּב סרעטָאפ ריא ןּופ ןסע יז געמ ,טננֹוי

 ןוא * .ןהֹּכ םוצ עקילייה סָאד ןלָאצּפָא ןּוא ,ןופרעד לטפניפ ַא וצרעד ןיילוצ רע לָאז ,עזרַאפ ַא ךרּוד סקילייה ןסע

 ןגָארט ןכַאמ יז ןּוא יי ,טָאג ּוצ ּפָא ןדייש יז סָאװ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןכַאז עקילייה יד ןכעװשרַאפ טינ ןלָאז ייז

 .ייז קילײה הוהי ךיא םורָאװ ;ןכַאז עקילײה ערעייז ןסע ןלעװ ײז זַא ,גנּוקידלושרַאפ ןופ דניז ַא

 ןופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןיז עניײז ּוצ ןּוא ןענרהַא ּוצ דער * ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא וי |

 יי | :ײז וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארשי

 עלַא ןופ ,ןּברק ןייז ןעגנערב טעװ , לארשי ןיא ןדמערפ םעד ןּופ רעדָא ,לארשי ןּופ ויוה םעד ןּופ ןַאמ ַא רעצימע זַא
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 ,ןּבָאג עקיליוויירפ ערעייז עלַא ןופ רעדָא ,םירדנ ערעייז

 ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ טָאג ּוצ ןעגנערּב ןלעװ יז סָאוו

 ןָא רכְז ַא ןייז סע זּומ ,ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא ידּכי*

 .ןגיצ ןופ רעדָא ,ןספעש ןּופ ,רעדניר ןופ ,רעלעפ ַא

 טינ ריא טלָאז םּומ ַא ָאד זיא םיא ןיא סָאװ סנייק

 .גנּוקיליװַאּב וצ ןייז טינ ךייַא טעװ סע םורָאװ ,ןעגנערב

 ,טָאנ וצ רעפּפָאדירפ ַא ןעגנערּב טעװ ןַאמ ַא זַא ןוא"* |

 -ירפ ַא רַאפ רעדָא ,רדנ ןטדערעגסױרַא רָאלק ַא טיול

 ןייז סע וּומ ,ףָאש ןופ רעדָא ,רעדניר ןּופ ,ּבָאג רעקיליװ

 לָאז םּומ ןייק ;ןרעװ וצ טקיליװַאּב ידכ ,טרעלעפעג טינ
 ,סטקידעשעג ַא רעדָא ,סדנילּב ַא* .ןַײז טינ םיא ןיא
 טימ רעדָא ,וּוג ַא טימ רעדָא ,סטלּפירקרַאפ ַא רעדָא

 טלָאז עקיוַאדיד-ץערק עטכייפ רעדָא ,ץערק ענעקורט

 -רעייפ ַא יז ןּופ ןכַאמ טינ ןּוא ,טָאג ּוצ ןעגנערב טינ ריא

 ַא רעדָא סקָא ןַא ןוא*  .טָאג ּוצ חּבומ ןפיוא רעפּפָא

 סָאד ,ץרּוק ּוצ רעדָא גנַאל ּוצ דילג ןייא טימ םַאל

 רדנ ַא רַאפ רעּבָא ,ּבָאג עקיליוויירפ ַא ןכַאמ וטסנעמ

 ענייז סָאװ ַאזַא ןוא* .ןרעװ טקיליװַאּב טינ סע טעוו

 ,טקַאהעצ רעדָא ,טקירדעצ ןענייז רעדילגטכעלשעג

 טינ ריא טלָאז ,ןטינשענסיוא רעדָא ,ןסירעגנָא רעדָא

 טינ דנַאל רעייַא ןיא טלָאז ריא ןוא ;טָאג וצ ןעגנערב |

 ןדמערפ ַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ וליפַא * .סָאװ-ױזַא ןכָאמ |

 עלַא ןופ טָאג רעיא ןופ וייפש יד ןעגנערב טינ ריא טלָאז
 םּומ ַא ,ייז ןיא ויא גנּוּברַאדרַאּפ רעייז םורָאװ ,עקיזָאדיד

 .ךייַא ןופ ןרעװ טקיליװַאּב טינ ןלעװ ײז ;יײז ןיא זיא |

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה/ טָאג ןּוא | =

 4 ,גכ--19 ,בכ רומא ,ארקיו

 :קרלעל הָוהיִל ּוביִרְקִי--רֶׁשֲא םֶתֹובְדִנ-לָכְלּו םֶהיֵרְדִנ
 -רֶׁשֲא לָּכ :םיִעָבּ םיְִָּׂכַּ רֶלְּבַּב רַכָז םיִמָּת םכנצרל <
 .ייִּב שיאו : םֶכְל הָיהְי ןצרל לייֵב ּוביִרְקַת אֵל םמ וב אנ

 = יִקְּבּב הָבְדְנל וא ֶדְניאֹלַפְל החיל יִמָלְׁשיחַבְ ביִרְקִי
 תֶרוע ; ומדיה אֵל םומילָּכ ןוצרָל א הִיְהִי םיִמָּת ןאָצב וא בכ

 דאל תַפָלִי וא בֶרָג יִא תֶלָבי-וא ץּורָה--וא רובש וא
 חְבְמַהלַע םהמ ְּתִדאְל הָׁשִאְו הוהיל הָּלִא ּוביִרְקִת

 ר ותא השצת הָבָדְנ פולק ערש הש רוש : : היל כ
 הוהיל ּוביִרְקַת אל תּורָכְו קיוָתָנו תּותָכְו ועמו :הצרי אל דכ
 םֶקְלתֶא ובירקמ אל רנד דימו :ושַעַת אל םֶכָצְרַאְבּו הכ

 וצר אל םָּב םומ םהָּב םֶתְחְשִמ יִּכ הֶלֶא-לּכִמ םֶכיֵהְלֶא
 = םֶׂשָכ"ֹוא רוָׁש :רמאל השמחלֶא הָוהְי רּפדיו ס :םֶכָל ?

 זמ מא תחת םיִמָי תעְבש הָיְָו רֶלֶח יִּכ זעדוא
 דוא רֹוָׁשְו : :היהיל הָׁשִא ֵּבְרִקְל הָצְרְי האלו ! יָניֵמְׁשַה חכ
 הְבְוִתייְִו :דֶחֶא םֹיְב יִמָחְׁשִת אל ונְב-תֶאְ ותא הֶׂש כ
 ולב אוהה םזַּב :ּחְכִּת םֶכְנְצְרִל והיִל הָרֹוּתיחַבְו ל
 יַתוצמ םֶּתְרמְשּו :הָוהְ ינֲא רֵקְּבירע ומ וריקותדאל יל
 יִׂשְרָק םש"תא ֹולְלַחְת אלו !הָוהְייִנֲא םָתֹא םֶתיִׂשֲַו ל

 :ובכשדקמ הָוהְי נא לֵאָרְׂשִי נב ךִתְּב יתשדקת
 - יִהלאֵק םֶכָל ֶזהִל םִיַרְצִמ ץרָאמ םֶכְֶא אימה גל
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 ילֵאָרְׂשִי יַנְּב-לֶא רָּבִּד :רמאל השמדלא הָוהְי רפדו }
 יארקמ םֶתֹא ּוָאְרְקִּתירְׁשֲא הָוהְו יִדעיִמ םָהלֶא ָּתְרַמָאְ

 םויבו הֶכאָלְמ הָׂשָעַּת םיִמָי תֶׁשֶׁש :ידעומ םק הֶּלֵא ׁשֶרָק !
 ישַעְת אל הָכאְלְמילּכ שְדְלארקמ ןותבש תכש יפיבשה
 . ֹפ ;םֶכיֵתְבִׁשְמ לֶכְּב הָוהיִל אוה תֶּבַׁש

 םבָתֹא יִאְרְקִּתירְׁשַא שדק יאְרקמ הָוהְי יִדָעְמ הָלֶא י

 ,רעטּומ ןייז רעטנוא ןייז געט ןביז סע לָאז ,ןרעוו ןרָאּבעג טעוו סע זַא ,גיצ ַא רעדָא ,ספעש ַא רעדָא ,דניר אי <

 יצ דניר ַא ןוא * .טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא ,ןּברק ַא רַאּפ ןרעװ טקיליװַאּב סע טעװ רעטײװ ןּוא ןָא גָאט ןטכַא ןופ ןוא |

 ,טָאג וצ רעפּפָאקנַאד א ןטכַאלש טעװ ריא וָא ןּוא * ..דניק ןייז טימ גָאט ןייא ןיא ןטכעש טינ סע ריא טלָאז ,ףָאש ַא

 טלָאז ריא ;ןרעװ ןסעגעג סע לָאז גָאט םענענייא םעד ןיא ** .ןרעװ טקיליװַאּב טלָאז ריא זַא ןטכַאלש סע ריא טלָאז
 ןיב ךיא :ןָאט ייז ןוא טָאּבעג עניימ ןטיה טלָאז ריא ןּוא** .הוהי ןיּב ךיא :ירפ רעד ןיא זיּב ןופרעד ןזָאלרעּביא טינ !

 .הוהי |

 ;ךייַא טקילייה סָאװ הוהי ןיב ךיא |

 .הוהי וי ןיב ךיא |

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ןר \

 :לארשי ןופ רעדניק יד ןשיווצ טקילײהעג ןייז לָאז ךיא ידּכ ,ןעמָאנ ןקילײה ןיימ ןכעוושרַאפ טינ טלָאז ריא ןּוא *

 :טָאג םּוצ ןייז ּוצ ךייַא ,םירצמ דנַאל ןופ ןגױצעגסױרַא ךייַא טָאה סָאװ רעד *

 :יז וצ ןנָאז טסלָאז ןּוא ,לארשי ןופ רעדניק יד וצ דער*

 :םיבוטדסוי עניימ ןענייז סָאד -ןעגנופורפיונוצ עקילייה רַאֿפ ןפורסיוא ייז טלָאז ריא סָאװ טָאג ןופ םיבֹוט-םוִי יד

 ןײק ;גנופורפיונוצ עקילייה ַא ,גנּואּור ןּופ תּבש ַא זיא גָאט ןטעּביז ןפיוא רעּבָא ,טעּברַא ןרעװ ןָאטעג לָאז געט סקעוי
 .רעטרעניֹוװ ערעײַא עלַא ןיא טָאג ּוצ תבש זיא סָאד ;ןָאט טינ ריא טלָאז טעברַא

 ןיא ןפורסיוא יז טלָאז ריא סָאװ ,ןעגנופורפיונוצ ע עקילײה יד ,טָאג ןופ םיבוטדמוָי יד ןענ"ו סָאד* -|
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 ח ְיֵב-ׁשֶּדְהַל רָשַע הָעָּברַאְּ ןושארה שדחּב ! ;םֶרֵעֹמְּב
 רוה שחל םוי רָׂשָע הָשִמַחְבּו : הָוהיִל חַסּפ םִיָּמְרעַה -

 םםֹויַּב ;ּולְכאֹּת תוצמ םימָי תעְבש הוהיל תֹוצַּמַה גח =
 אל הָדֹבֲע תֶכאָלְמילָּכ םֶכָל הָיְהִי ׁשְרְקיאָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה
 ו םביַּב םיִמָי תַעְבִׁש הָוהיַל הָׁשִא םָּתְבִרְקִהְו :ּושַעְת
 פ :יִׂשֲעַה אָל הָרֹבֲע תֶכאָלְמיִלְּכׁשְדל-אֶרְקִמַציִבְׁשִה
 לֶאְרְשי נבל רֵּבַּד : רֶמאֵּל השמ"לֶא הָוחְי רב
 םָכִל ןֵתֹנ יָא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-לֶא ּואָבְתייֵכ םָהְלַא ָּתְרִמֲאָו

 םֶכְריִצְק תישאר רֶמָע-תֶא םֶתאָבָהְו הְריִצְק-תֶא םֵּתְרַצָקּו |
 כל הוהי ינפל רֶמָצֶה--תֶא .ףָיגִחְ :ןהכהחלַא
 םֶכפִנֲה םויְּב םתישעו :ןהפה ופני תֶּבֹׁשַה תרחממ
 ֹתָחְנִמּו :הוהיל הלעל ותְנַשְדְּב .םיִמָּת ׂשְבַּכ רֶמָמָה"תֶא
 ַחיִר הָוהיַל הָּׁשִא ןמָׁשִב הָלּולְּב תלס םיִנֹרְׂשֶע .יִנש

 יי

- 

- 

- 

- 

 הדו יל לָמרכְו לֵק םֶחָלְו :ןיקה תעיִבְר נז הָּכְִ הי
"+= + 
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 440 הומא;ארק
 ףיא ,שדוח ךטשרע ןיא* .טײצ רעטלעטשעג רעיײז

 ךברק רעד זיא ,טנװָא ןנעקַא ,שדוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ

 | ןקיזָאד מעד :ןופ גָאט ןטנצפופ ןפיוא ןוא < .טָאג וצ חַסָּפ

 טלָאז געט ןפיז ;טָאג וצ תוצמ ןופ בוטדםוי רעד זיא ,שדוח

 - =פיונוצ עקילײה ַא לָאז נָאט ןטשרע ןיאי

 טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק :ךייַא ייב ןייו גנופור

 טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ א ןעגנערב טלָאז ריא ןוא* .ןָאט

 ;גנופורפינווצ צ עקילייה א זיא גָאט ןטעּביז ןפיוא ;געט ןּביז

 | .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק

 :ןגָאז ּוצ יוזָא ,ןחשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּואי

 9 וצ א טסלָאזו ןוא | לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ דעריי

 ס ו ';םכיִתבׁשִמ לְָּב םטיתלדל לוע תקח 7 כוהל ביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טעוו ריא זַא
 .ש דָמְע-תֶא םֶכָאיִבַה םוימ תֶּבַּׁשַה תַרָחֶּטִמ טכל םֶּתְרַפְסּו
 ₪ זירֲרֲחָּמִמ דע : הָניִיְהִּת תֹמיִמְּת .תֹותָּבַׁש עַבֶׁש הַּפֹונְּתַה
 = .הדקנמ םֶּתְבַרְקִהְו שי םיִׁשִמֲחּורְפִִּת תעיבשה תֶמשה
 רַפּונֶּת .םָחָל | ּואיִבִּת םֶכיֵתֹבְׁשֹוְמִמ - :הָוהיַל הָׁשְרֲח
 םיִרּוכְּכ הָניִפָאּת ץמֶח הָנייְהִּת תֶלֶס םינרשע ֵנְׁש םִַמָׁש
 וםִמיִמְּת םיִׂשָבְּכ תַפְבִׁש םֶתֶּטַה-לַע םָּתְבִרְקִהְו :הָוהיִל
 זדל יוהִי םינש םליאָו דָחֶא רֶקְבְדִּב רַפּו הָנָׁש נב
 1 קרוהיל ַתְחיִנ--ַחיִר הָׁשִא םֶהיֵּכְסִנְו םֶתָחְנִמּו הָוהיִל
 יי ייָנְּב םיִׂשְבְכ יִנָׁשֹ תאטחל דַחֶא .םיזִע--ריִעש םֶתיִׂשֲעַ
 ג םֶחֶל לע םֶתֹא | ןְהֹּכַה ףיִנָהְ :םיִמְלש חבל הָנָש
 יְהִי ׁשֶדֶק םיִׂשָבְּכ ןנשדלע הָוהְי יגפל ה הָפּונְּת םיִרְּכִּבַה

 ןעגנערּב ריא טלָאו ,טינש ריא ןדיינש טעוו ריא ןוא ,ךייַא

 לָאז רע ןוא 4 ..ןהּב םּוצ טינש ןטשרע רעײֵא ןּופ ברַאנ ַא

 יי טקיליװַאב טלָאו ריא ידּכ ,טָאג רַאפ ברַאנ יד ןּבײהפיוא
- 

 ןהפ רעד ױ לָאז אגָאטּור םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ;ןרעװ
= 

 סָאװ גָאט םעד ךיא ,ןכַאמ טלָאז ריא ןוא 2 ..ןבייהפיוא

 ַא ,רעלעפ ַא א ןָא ספעש א ,ּברַאג יד ףיוא ט טבייה ריא

 -וײּפש א ןוא יי ;טָאג וצ רעפֿפָאדנַארּב ַא רַאפ ,ןקירָאי

 טימ טשימרַאפ .לעמלמעו לטנעצ ײװצ ,וצרעד רעפפָא

 ןּוא ! ;חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא ,לייא
 השמד יא זי יק ובסנו 'גר

 ַא ןייוו ,וצרעד רעפּפָאסיג ַא ,טיורב ןּוא * .ןיה לטרעפ א

 ןְּברק םעד טגנערּב ריא זיּב ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד זיּב ןסע טינ ריא ז טלָאו ,ןעננַאז עשירפ ןּוא ,רענרעק עטנערּבעג ןוא

 22 .רעטרעניֹוװ ערעייַא עלָא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ץעזעג קיבייא ןַא ;טָאג רעייַא ןּופ

 ּברַאג יד טננערּב ריא :סָאװ גָאט םעד ןּופ ,ינָאטור םעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןופ ןלייצ ְךייַא טלָאז ריא ןואי*

 ןלייצּפֶא ריא טלָאז ךָאװ רעטעפיז רעד .ךָאנ ןגרָאמ ףיוא זיּב* ;ןייז סע ןלָאז ןכָאװ עצנַאג ןביז ;גנוּבײהפיוא ןופ

 ןופ ןעננערּב טלָאז ריא" .טָאנ ּוצ האובת רעײנ רעד ןּופ רעפּפָאזיּפש ַא ןעגנערב ןּוא ,געט קיצפופ

 = טרעײועג ,ןײז ײז ןלָאז לעמלמעז לטנעצ ײװצ ןופ ;גנובייהפיוא ןַא רַאּפ ןטיורב ייווצ רעטרעניֹוװ ערעײַא

 | עקירָאי ןספעש ןביו טיורב ךטלמ ןעונערּב טלָאז ריא ןוא* .טָאנ ּוצ ּבָאטשרע ןַא ןרעװ טקַאּבעג ייז ןלָאז

 ערעײז טימ ,טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז ןלָאז יי ;סרעדיװ ײװצ ןוא ,סקָא ןוני ןייא ןוא ,רעלעפ ַא ןָא

 ןכַאמ טלָאז ריא ןֹואוי .טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ רעפפָארְעייפ ַא--רעפּפָאסינ ערעיו ןוא .רעפּפָאזײּפש

 2 לָאז ןהפ רעד ןוא" .רעפפָאדירפ ַא רַאּפ עקירָאי ןספעש ייווצ ןוא ,רעפפָאדעו ַא רַאפ קָאּבגיצ ןייא

 ןייז יז לָאז קילײה :ןספעש ײװצ יד טימ ,טָאג רַאפ גנוּביײהפיוא ןַא ,ןקיטייצטשרע םעד ןופ טיורּב םעד טימ ןבייהפיוא

 ..תספ גָאט ןטשרע םעד סָאד טניימ שטייטסיוא ןלענָאיצידַארט םעד טיול .תֶּכָשַה :טסקעט ןיא א |
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 .ןהֹּכ ןרַאפ ,טָאג ּוצ

 דפיונוצ עקילייה ַא ;גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא גנופּור

 ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב ןייז לָאז גנופּור

 רעטרעניווו ערעײַא עלַא ןיא ץעועג קיבייא ןַא .ןָאט טינ

 - = .תורֹודירֹוד ערעיײַא ףיוא

 ,דנָאל רעיא ןופ טינש םעד טדיינש ריא זַא ןּוא **

 ןייד ייב דלעפ ןייד ןּופ קע םעד ןקידנערעד טינ ּוטסלָאז

 -כָאנ טינ ּוטסלָאז טינש ןייד ןּופ בײלקכָאנ םעד ןּוא ,ןדיינש

 יז ּוטסלָאז ןדמערפ ןרַאפ ןוא ןַאמירָא ןרַאפ ;ןביילק

 .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא :ןזָאלרעּביא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ===

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער *

 לָאז ,שדוח ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדֹוח ןטעביו ןיא

 ַא ,גנולַאש ךרּוד גנּונָאמרעד ַא ,גנּואּור ַא ךייַא יב ןייז

 ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק 2 .גנופּורפיונוצ עקילייה

 .טָאג ּוצ רעּפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב טלָאז ריא ןוא ,ןָאט טינ

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא **

 ןטעביו ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא רעּבָא

 דפיונוצ עקילייה ַא ;גנּוּבעגרַאפ ןּופ גָאט רעד זיא שדוח

 ,לעז רעײֵא ןקינייפ טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא ייּב ןייז לָאז גנופּור

 .טָאנ וצ רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערב ןּוא

 לײװ ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא ןָאט טינ ריא טלָאז

 .טָאג רעייַא הוהי רַאפ ךייַא ףיוא ןייז וצ רפכמ ,סָאד זיא גנוּבעגרַאפ ןּופ גָאט ַא

 .קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז ,גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא ןקינייפ טינ ךיז

 רֹומא ,ארקיו

  "סיוא ןַא ןכַאמ טלָאז ריא ןּוא *

 . טעּברַא ןייק ןּוא **

 721 ,גכ

 ׁשְרקיאַרְקִמ הוה םּווה !םָצָעְּב םֶתאַרְקּו :ןהפל הָוהיִל אי
 | :בלוע תקח ושעת אל הָרבַע תֶכאָלְמ--לָּכ םָכָל היה

 םַכְצְרַאריִצְק-תֶאטְכְרצְקְבּוםֶכיֵתְררְלמֶכיִתָכׁשּומילַכּב בכ
 - טקלת אֵל ףריצק טקלו ךֶרֶצְקְּכ ךֶרֶש תַאְּפ הֶּלַכְתאְל
 5 ;םֶכיֵהלֶא הָוהְ יִנֲא םֶתֹא בעת רגלו יעל

 ילָאְרְשְי יֵנְּב-לֶא רֵּבַד :רמאל הֶׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבַרְיַו פח
 ֹותַָּׁש םכל הָיִהְי שדחל דִחָאְּב יעיבשה ׁשֶרֹהַּב רמאל -
 ושעְת אָל הָדֹבֶע תֶכאָלְמלָּכ : :ׁשְרְקיאָרְקִמ הָעּורְּת ןוְרְכְז הכ
 ;רשמדלָא הוה רֵּבַדַו ס :הָוהיל הָׁשִא םֶּתְבַרְקִהְו וכ
 םיִרְּפִּכַה םֶי הוה יִעִבְשה שחל רישָעָּב ךא .: רמאל כ

 טֶכיִתְׁשְפנ--תֶא םֶתיִנעְו םֶכְל הָיְהִי ׁשְדקייאָרְקִמ אוה
 םָצְעְּב ושַעְת אֵל הְכאָלְמיִלְכְו: :הוהיל הָשא םֶּתְבַרְקַהְו חכ

 הָוהְי ינפל םֶכיֵלֲע רפכל אּוה םיִרפָּכ םוי יִּכ הוה םֹיַה
 םבויה םֶצֵעְּב הָנִעְתאל רֶׁשֲא ׁשְפָנַהיִלַכ יִּכ : םֶקיֵהְלֶא טנ
 | לכ השעת רֶׁשֲא ׁשֶפְנַה--לֶכְו :הימעמ הָתְרְכִנ הוה ל

 תוהה ׁשֶפָנַה-תֶא יִּתְדַבֲאָהְו הוה םּזַה םֶצֵעְּב הָכאָלְמ
 םבָלּוע .תַּקִח שעה אל הָכאָלְמ--לָּב מע ברק אל
 | םבָכָל } אוה ןופפש תֵּבַׁש !םֶכיֵתְבְׁשְמ לָפְּב כתר בל

 ר זז

 פה ;םֶכּתַּבַׁש ָתְּבׁשִּת ברע
 ילֵאָרְׂשי יֵנב-לֶא רֵּבַד :רמאל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רֶּבדַו +

 תוָכְּכַה גח הוה יִעיִבּׁשַה ׁשֶרֶחַל םֹ רָׂשָע הָׂשִמֲחַּב רמאל
 -ילָּכ שדקהארקמ ןושארָה םֹיַּב : הוהיל םיִמָי תֵעְּבִׁש הל
 הָשא ּוכיִרְקִּת םיִמָי תַעְבִׁש :יׂשְעַת אֵל הרבע תֶכאָלְמ יל

 םֶּתְבַרְקִהְו םָכָל הָיְהְי ׁשְרליאָרְקַמ ינימשה םֹיַּב הוהיל
 שת א הָרֹבֲע כָל אוה תֶרֶעֲע היל השֶא

 .טעוו סָאװ לוי רעדעווטעי םורָאװ **

 שטנעמ רעדעװטעי ןּוא **

 ןופ ןעגנערברעטנוא ךיא לעװ לעז ענעי ,גָאט םענעגייא ןקיָאדמעד ןיא טעּברַא ןַא סעפע ןָאט טעו סָאװ

 .קלָאפ ריא ןשיװצ

 .רעטרעניווו

 :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא י*

 .טָאג וצ געט ןּביז תוכוס ןופ בוט-םוי רעד זיא שדֹוח ןטעּביז ןקיזָאדמעד ןופ גָאט ןטנצפופ ןיא

 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;גנופורפיונוצ עקילײה ַא זיא

 לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא ;טָאג ּוצ

 ערעײַא עלַא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעײַא ףיוא ץעזעג קיבייא ןַא ;ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק *י

 ןיא שדוח ןּופ גָאט ןטניינ ןיא ;לעז רעייַא ןקינייפ טלָאז ריא ןּוא ;ךייַא רַאפ סע זיא גנואור ןופ תּבש ַא יי

 .תּבש רעיא ןטלַאה ריא טלָאז ,טנװָא זיּב טגװָא ןופ ,טנווָא

 :ןנָאז ּוצ יוזַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ דערא

 גָאט ןטשרע ןיא *

 רעפּפָארעײפ ַא ןעגנערּב ריא טלָאז געט ןּביז *

 ,טָאג וצ רעפפָארעייפ ַא ןעגנערּב טלָאו ריא ןּוא ,ךייַא ייב ןייז גנופורפיונוצ עקילײה ַא

 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;סָאד זיא גנּולמַאזנייַא עקילײה ַא

 - ַא ןעגנערב ּוצ ,ןעגנופורפיונוצ עקילייה רַאפ ןפּורסיוא ייז טלָאז ריא סָאװ ,טָאג ןּופ םיבוטיסוי יד ןענייז סָאד *

 ןכעלטיא רַאפ סָאװ ;רעפּפָאסינ ןוא ,רעפּפָאטכַאלש ַא ,רעפּפָאזייּפש ַא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ,טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ
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 ץּוחַא ןוא ,טָאנ ןופ םיתבש יד ץּוחַא** .גָאט ןייז ןיא ,נָאט חל םֶכיֵרְדנילָּכרַבְלמּוסְכיִתנְַמדַבְּלִמּ דה תֶתְכש רַבְּלַמ
 | | טל הָּׁשִמֲַּב דא + :והיִל נְתִּ רֶׁשֲא םָכיֵתְבְר-לְּכ בֵבְּלִמּו
 - 7 ץֶרֶאָה תֵאּובְּת-תֶא םֶכָּפְמֶאְב יִליִבְשַה שָדְהְל ם+ רָׂשָע
 ןבעג טעװ ריא סָאוו ,תונברק עקיליוויירפ ערעײַא עלַא ןֹותְּבַׁש ןוׁשאִרָה םֹיַּב םיִמָי תֵעְבִׁש הָוהי-גַה-תֶא ונהִּת

 | 0% | .טֶאגוצ ? ןושארַה םֹויַּב םֶכָל םהְחְקְלּו :ןותַָּׁש ינימְשה םיַבּו |
 | ַחניבְרַ תֶבֶעיְקַע תנע םיִרָמְּת תֹּפַּכ רֶדָה ץע יִרָפ
 ומ לתא םָתֹנַתְו + םיִמָי תַעְבִׁש םֶכיֵהְלֶא הוה ינפל םֶּתְחַמׂשּו
 ריא טלָאז ,דנַאל ןּופ גָארטנייַא םעד ןייַא טלמַאז ריא ןעװ = סבֶכיֵתְרֹדְל םלוע תקח הָנָּׁשַּב םיִמָי תעבש הוהיל ג
 יש ללא | במ םיִמָי תַעְבש ּובְׁשִּת תל :ותא ּונֹחִּת ִעיִבְשַה ׁשֶרֹהַּב
 | | | ש םָכיִתְרד עדי עמל : : תֶכְסִפ בש לֵאָרְׂשְִּב חָרְָאָה-לֶּכ
 .יגנואור .ַא גָאט ןטכַא ןפיוא ןוא ,גנואור א ןייז לָאז גָאט ןבתוא יאיִצוהְב לֵאָרָׂשִי נָבתֶא 'תבשוה תֹוּכּסַב יִּכ
 ןופ טכורפ גָאט ןטשרע ןיא ןעמענ ךייַא טלָאז ריא ןוא < דמ -תֶא הָׁשֹמ רכדָיַ ;םֶכיֵהְלַא הָוהְי יִנֲא םירצמ ץֶרָאַמ

 ץּוחַא ןוא ,םירדנ ערעײַא עלַא ץוחַא ןוא ,ןּבָאג ערעײַא

 ,שדוח ןטעּביז ןופ גָאט ןטנצפופ םעד ןיא רעּבָא **

 = ןטשרע ןיא ;געט ןּביז טָאג ןּופ גָאטרעײפ םעד ןרעייפ

 , : | | א וומ- 9

 ןטכידעג ַא ןּופ ןגײװצ ןוא ,רעטעלּבלטײט , םיוּב םענייש ַא : - לכ ב לֶא הוה יֵהְעְמ

 ןעיירפ ךיו טלָאז ריא ןוא ,ךייט ןּופ סעּברעװ ןוא ,םיוב ב ב וחקוו לארשי ינָבתֶא וצ :רמאל השמז לֶא הוה רדיו

 0 סע טלָאז ריא ןּוא ו .נעט ןּביז טָאג רעייֵא הוהי ראפ די רֵג תֶלֶַהְל וֲאָּמַל תיִתָּכ ,1 תיז מש לא

 ןיהֶא ותא רעו דעומ לֶהָאְּב תֶלעה .הקלפל ץוחמ -
 - !םֵכיֵתְרדְל םלוע תקח דיִמָּת הָוהְי ינְפל רֶקּכיידַע םֶרֶעַמ
 טלָאז שדוח ןטעּביז ןיא ;תורודירוד ערעייא ףיוא ץעועג = ד ם ;דיִמָּתְהָוהְְנְּפִל תורנַה-תֶא ףרעי הלהטה הרמה לע
 ;געט ןביו ןציז ריא טלָאז תוּכּוס ןיא + .ןרעייפ סע ריא | ה יִנָש תולָח הָרָׂשָע םיִּתְׁש הָתֹא תיפאו תלש .תחקלו

 | ו םִיּתֶׁש םָתֹוא ָּתְמַׂשְו  תֶהָאָה הלמה הָיְהִי .םינרשע
 | | | {הָוהְי ינפל רֶָּטַח ןחְלְׁשַה-לַע תֶכְרֶעַּמַה ׁשֵׁש תֹוכָרֲעַמ
 ּבָאה ךעלדייב ןיא זַא ,ןסיוו ןלָאז תורֹוד-רֹוד ערעײַא ידּכ < ז זרְרֶכְאל טֶהְלל הָתְיהְו הָּכַו הנבל תֶכְֶעּמַ-לַע ָּהַתָנְו
 יז בָאה ךיא ןעוו ,לארשי ןופ רעדניק יד ןציז טכָאמעג ךיא ' ינפל ונכְרעֶי תֶּבַׁשַה םִוְּב תֶּכִׁשֲה םֹיִּב : הָוהיִל הֶׁשֶא
 7 | 0 י ןְרָהַאְל ? הָתיְהְו 1 םֶלוע תיִרְּב לֵארְׂשִיינְּב תאמ דיִמָּת הָוהְי

 == יִל אוק םישדק שדק יּכ שרק םקְמְב ּוהְלְכִאְו וינבלו |
 לארשי ןופ רעדניק יד טגָאזעגנָא טָאה השמ ןּוא < ַי תִלאְׂשִי הָׁשֲאְִּב אציו :םֶלועדקֶח הָוהְי ישאמ
 | הרָנֲהּמַּבוצִַּו לאְרשי ב = יל שיִאְרְּב אּוהְו

 קיּבייא ןַא ;רָאי ןיא געט ןביז טָאג וצ גָאטרעײפ ַא ןרעייפ

 .תופוס ןיא ןציז ןלָאז לארׂשי ןיא ענערָאּבעגנױא עלַא

 .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא :םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסיורַא

 .טָאג ןופ םיבֹוט-םוֶי יד

 ענייר ןעגנערּב ריד ןלָאז ייז ,לארשי ןופ רעדניק יד לעּפָאּב * :ןגָאז וצ יױװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי די |

 ץעועג ןופ תֶכּורָּפ םעד ןופ ןסיורד * .דימת טכיל ַא ןדניצּוצנָא ףיוא ,גנוטכייל רעד רַאפ למיוּב ענעגָאלשעג

 ףיוא ךעועג קיּבײא ןַא ;דימת טָאג רַאפ ירפ רעד ןיא זיּב טנװָא ןופ ףיוא ןטכירּוצ ןרהַא סע לָאז דעֹומ-להֹוא ןיא

 | 0 .דימת טָאג רַאּפ ךעלרער יד ןטכירּוצ רע לָאז הרונמ רענייר רעד ןיא* .תורֹוד-רֹוד ערעײַא |

 .הלח רעדעווטעי ןייז לָאז לטנעצ ײװצ ןופ ;תולח ףלעווצ ןופרעד ןקַאּבסױא ןּוא ,לעמלמעו ןעמענ טסלָאז ןּוא *

 -טיא ףיוא ןָאטּפױרַא טסלָאז ןוא* .טָאנ רַאפ שיט םענייר ןפיוא ,ײר ַא ןיא סקעו ,ןעייר ײװצ ןיא ןגייל יז טסלָאז ןּוא *

 תּבש* .טָאג ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,יגנונָאמרעד ַא רַאפ טיורּב םעד ּוצ ןייז לָאז סע ידּכ ,ךיורייוו ןרעטיול ייר רעכעל

 ןרעהעג לָאז סע ןוא* .דנוּב רעקיּבײא ןַא לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ;דימת טָאג רַאפ ןגיילסיוא סע רע לָאז תּבש ןיא

 ,סָאד זיא טייקילייה עטסקילייה ַא םורָאװ ,טרָא ןקילײה ַא ןיא ןסע סע ןלָאז יז ןוא ,רעדניק ענייז ּוצ ןוא ןענרהַא ּוצ

 | 0 יה .טכער קיּבײא ןַא טָאג ןּופ רעפּפָארעײפ יד ןּופ םיא ּוצ טרעהענ סָאװ

 יד ןשיװצ ןעגנַאנענסױרַא זיא ,ירצִמ ַא ןַאמ ַא ןּופ ןז רעד ךעװעג ז זיא סָאװ ,לארשי ןופ יורפ ַא ןּופ ןּוז רעד ןוא - 

 .2 ,ב עוא
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 זירָשֲאָה--ןֵּב בקו :יִלֶאְרַשּיַה שיאי תילָארשיה ב אי לארשי ןּופ יורפ רעד ןּופ ןּוז רעד ןּוא :לארשי ןופ רעדניק

 םׁשֹו השמ-לֶא ותא ואיביו ללקיו םשההתֶא תיִלָאְרַשיִה | .רעגַאל ןיא טגירקעג ךיז ןּבָאה לארשי ןּופ ןַאמ ַא ןּוא
 .רָמְׁשִּמַּב יהחונו :ןד -ַּמַמְל יֵרְבָּד-תַּב תימלש מא גי טרעטסעלעג טָאה לארשי ןופ יורפ רעד ןּופ ןוו רעד ןוא יי
 ב +הָוהְי יפדלע םהְל שפל טכַארּבעג םיא טָאה עמ ןּוא ,ןטלָאשעג ןּוא ,ןעמָאנ םעד
 -לֶא ללקמַהתֶא אצה :רמאל השמדלֶא הָוהְי רֵּבַדְיַו ! ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןוא .ןהשמ ּוצ

 ושאֹר-לַע םֶהיֵדי-תֶא םיִעְמׁשֲה-לָכ וָכָמָמְו הגחמל | ץוחמ | עמ ןואיי , .ןֶד טבש ןופ ,ןירבד ןופ רעטכָאט יד ,תימולש
 רמאל רֵּבַרְּת לֵאָרְׂשִי ינְּב-לֶאְו + !הָדְֶה-לֵּכ ותא ּומָנְרְו ט | אב יו טעו עמ זיּב ,ךַאװ ןיא טצעוענניירָא םיא טָאה
 הוהידסש םֵקְֹו : אשה אָׂשָנוויָהלֶא לֵַקְייֵכ שיא שיא === =  .טָאג ןופ ליומ םעד טיול ןדייש

 ֹובְקְנְּכ הלא רֶּנַּכ הרפה"לּכ ובּומְנִרְי םֹונָר תָמּוי תֹומ ! ריפ יי או וצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאג טָאה *
 ה :תַמּו תומ םֶדא ׁשפְניִלְּב הכי יּכ שיאו + תמו םש . עלַא ןּוא ,רענַאל ןסיוא ,ןטלָאשעג טָאה סָאװ םעד סױרַא

 ןתִייִּכ שיאָו :ׁשֶפָנ תחת ׁשֶפָנ המלשי הָמָהְּב-שַפִנ עי ףיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז טרעהעג ןּבָאה סָאװ
 קרחת רֶבֶׁש ;וָפ השי ןּכ השע רֶׁשֲאַּכ וָתיִמֲעְּב םּומ כ  ןיא " .ןענײטשרַאפ םיא לָאז הדע עצנַאג יד ןּוא ,ּפָאק ןייז

 םֶרָאָּב םומ ןתַי רֶׁשֲאַּכ ןש תחת ןש ןיע תחת ןיע רֶבָש :ןגָאז וצ ױזַא ,ןדער ּוטסלֶאו לארשי ןופ רעדעק יד ּוצ

 .{זרָמּוי םָרָא הֶּכמּו הָנָמְלַׁש המַהב הֵּכִמּו :ֹּב ןָתָנִי ןֵכ יח ארל לָאז ,טָאג ןייז ןטליש טעװ סָאװ ןַאמ רעדעװטעי
 נֲא יִּכ הָיהִי חֶראַכ רגכ םכל הי היהי לחא טפשמ ככ  ן'פ ןעמָאנ םעד טרעטסעל סָאװ רעד ןּוא *  ..דניז ןייז

 ואיִציו טָארְׂשִי ינָבדלֶא השמ רד : םֶכיִהְלא הוה 5 ה* לָאז ןענייטשרַאּפ ;ןרעװ טייטעג ןטייט לָאז ,הוהי
 נו ןֵבָא ותא ּומָנְריז הָנֲתִּמַל ץוחמילָא לֵלַקְמַהֹתֶא | "ל רעדמערפ רעד יװ ;הדע עצנַאנ יד ןענײטשרַאפ
 פ  :הָשמ-תֶא הוהי הָוִצ רֶׁשֲַּכ = לארשי - היו םעד טרעטסעל רע זַא ,רענערָאּבעגניַא רעד
 .ןרעװ טייטעג רע לָאז

 סָאװ רעד ןוא * .ןרעװ טייטעג ןטײט רע לָאז ,טיוט םּוצ ןשטנעמ ַא ןצימע ןגָאלשרעד טעװ ןַאמ ַא ןַא ןּוא
 ,םּומ ַא רבח ןייז ןכַאמ טעוו ןַאמ ַא זַא ןוא יי .ןבעל ַא רַאפ ןּבעל ַא ;ןלָאצּפָא יז לָאז ,טיוט םוצ המהב ַא טנָאלשרעד
 ;ןָאצ ַא רַאפ ןָאצ ַא ,גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא ,ךָארּב ַא רַאפ ךָארּב א" :ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא םיא ּוצ ןרעװ ןָאטעג לָאז
 ַא טגָאלשרעד סָאװ רעד ,ָאי*! .םיא ּוצ ןרעװ טכַאמעג לָאז יוזַא ,ןשטנעמ םעד ןכַאמ טעװ רע סָאװ םּומ רעד יװ ױזַא
 יװ ,ךייַא יב ןייו לָאז ץעזעג ןייא < .ןרעװ טייטעג זּומ ןשטנעמ ַא טגָאלשרעד סָאװ רעד ןּוא ;ןלָאצּפָא יז ןומ המהב
 .טָאנ רעיא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,רענערָאּבַעגנייַא רעד ןייז לָאז ױזַא רעדמערפ רעד

 ןסיוא ןטלָאשעג ז טָאה סָאװ םעד טריפעגסיורַא ןּבָאה ייז ןּוא , לארשי ןופ רעדניק יד וצ טדערעג טָאה השמ ןוא* =
 ןליופאב טָאה טָאג יוו יוזַא ןָאטעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;רענייטש טימ ןפרָאװרַאפ םיא ןּבָאה ןּוא ,רעגַאל
 -.ןתשמ

= 

 הכ |

 | יא רכד : :רמאל יניס רַהְּב הָשמ-לֶא הָוהְי רֵּבַרְיַו = ,יעס גרַאּב ןפיוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא : הכ
 ִנֲא רֶׁשֲא ץרָאָה-לֶא יאבת יב םָהְלָא תרמאו לארשי // ,לארשי ןופ רעדניק יד וצ דער* :ןָאז וצ יױװַא !

 עֶדְִּמ םיִנָׁש ׁשֵׁש : הָוהיִל תָּבִׁש ץֶרָאָה הָתְבִׁשְו םָקָל ןת : :ײז וצ ןגָאז טסלָאז ןוא
 הָתָאוְבּת"תֶא ָּתְפַסַאְו ףמרּכ רֶמְוִּת םיִנָׁש ששו דרש ביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמוק טעװ ריא זַא

 הוהיל תָפש ץֶרֶאָל הָיִהְי ןותכש תבש תעיִבְשה הָנָשְבו ד סקעו' .טָאנ ּוצ תבש א ןטלַאה דנַאל סָאד לָאז ,ְךיַא |
 3 היפס תֶא רמות אל מר עינות 0 ףדש ה ּוטסלָאז רָאי סקעו ןּוא ,דלעפ ןייד ןעייזרַאפ וטסלָאז רָאי

 | דנא םעד ןעלמַאזנייא ןּוא ,ןטרָאגנײװ ןייד ןדיינשמּורַא

 < תש ַא ןייו לָאז רָאי ןטעּביז ןפיוא רעּבָא* .ןופרעד גָארט
 קב ףמק 'ד ,הכ קימץמק 08 לוסנמה * ,דכ .דלעפ ןייד ;טָאג ּוצ תבש ַא ,דנַאל ןרַאפ גנּואּור ןּופ -
 וטסלַאו טינש ןייד ןּופ סקוװכָאנ םעד * .ןדיינשמּורַא טינ וטסלָאז ןטרָאגנײװ ןייד ןּוא ,ןעייזרַאּפ טינ ּוטסלָאז
 ןייז סע לָאז גנואּור ןּופ רָאי ַא ;ןטסּברַאה טינ ּוטסלָאז ןקָאטשנײװ ענעטינשַאּב טינ ענייד ןופ ןביורט יד ןּוא ,ןדיינש טינ

 .טָאג ןופ ןעמָאנ םעד *
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 ו ָךּבַעְלּו ףל הָלְכָאְל םקל ץֶרָאָה תַבַש הָתָיָהְו :ץְרָאָל
 ְךתְמָהְבִלְו !ךֶמִע םיִרְגה ףכשותלו ףְריכְשלו ףתמַאלו
 ם ו!לָכֲאָל ּהָתְאוְבְּת-לֶכ הָיְהִּת ּךֵצרַאְּב רֶׁשֲא הָיחִלְ

 יי"

 י םיִמַָפ בש םִנָש עבש םינע תתבש עֶׁש ל תרפסו
 !הָנָׁש םיִעְּבְראְו עשת םינשה תֶתְּבַש עַבָש ימי ףל וה
 : שְדְחְל רוָׂשָּב יעבשה ׁשֶדָהַּב הָעּורְּת רפיש ָּתְרַבְעַהְ
 ' םֶּתשדִקְו ! םֶכְצְרַא-לֶכְּב רפוש ּוריִבֲעַּת םיִרְּפִּכַה םֹויְּ

 לכל ץֶרָאְּב רּוְרִד םָתאֶרְקּו הָנָׁש יִׁשִמֲחַה תש תֶא
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 רַאפ ןייז לָאז דנַאל ןופ טכורפ-תּבש יד ןּוא* .דנַאל ןרַאפ

 רַאפ ןוא ,טכענק ןייד רַאפ ןּוא ,ריד רַאפ :ןסע םּוצ ךייַא

 נא ןייד רַאפ ןוא ,םענעגנודעג ןייד רַאפ ןּוא ,טסניד ןייד

 רַאפ ןּוא * ;ריד ייּב ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,ןטרעדנַאװעג

 לָאז ,דנַאל ןייד ןיא סָאװ היח רעד רַאפ ןּוא ,המהב ןייד

 .ןסע םּוצ גָארטנײַא רעצנַאג ריא ןייז

 תְוְֶאילֶא שיא םֶּתְבַׁשְו םֶכָל הָיְהִּת אוה לב היבש
 םישמחה ףנש אוה לב :ּובָשּת ָּתְחַּפְׁשִמ-לֶא שיִאְ
 הָריִתיִפְס-תֶא ּורְצְקִת אָלְו יערת אֵל םֶכָל הְִּת הָנָׁש
 :י םֶכָל הָיְהִּת ׁשֶדֶק אוה לכ יִּכ :ָהיֶרזניֶא ּורְצְבִת אָלְ
 + תראוה לֶהֹיַה תֶנְשִּב :ּהָתֶאּוְְּת-תֶא ּוָלְכאֹּת הָדָשַהְדִ
 יש ךֶתיִמֲעְל רֶּכְמִמ וָרְּכְמִּתייִכְו  תְָהֲא-לֶא שיא ּובָׂשֶּת
 ₪ ררַּפְִמְּב : ויהָא-תֶא ׁשיִא ּנוּתילַא ךֶתיִמָע ְךיִמ הָנָק א
 "יאש רַּפְסִמְּב ףתימע תֶאמ הָנָקִּת לכויה רחא םיִנָׁש
 ₪ ייְִלּו ֹותָנְקִמ הָּבְרַּתםיִנָשַה בר | יִפְל :ךֶליירְְמִי תֶאּובְת
 . אוק תֹאּובְּת רַּפְסִמ יִּכ ותְנקמ טיִעְמִּת םיִנָּׁשַה טֶעְמ
 " יִּכ ךיִהֹלֶאְמ ָתאֶדָיְוֹותיִמֲע-תֶא ׁשיִא ּונות אָלְו :ךֶל ךכמ

. 

 חי יַטָּפְשִמ--תֶאְו יַתֹּקְח-תֶא םֶתיִׂשֲעַו :םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנֲא
 רעכעלטיא ןרעקמוא ךייַא טלָאז ריא ןוא :ןייז ךייא סע = *% התו :חטְבל ץֶרֶאָה-לע םֶתְבִׁשיַוםֶתֹא םֶתיִׂשֲעַוְרמְׁשִּת
 טלָאז החפשמ ןייז וצ רעכעלטיא ןּוא ,םּוטנגייא ןייז ּוצ :ָהיִלָע טבל םֶּתְבַשיִו עַבְׂשֶל םֶּתְלַכָאַ הירפ ץֶרֶאָה

 כ עֶרֶמ אֵל ןה תֶעיִכְׁשַה הָנְשּב לכאנ-המ ּורְמאֹח יִכְ
 טעג אכ םָכָל יִתְכְרּב-תֶא .יִתִָּצְו  ּונְתָאּוְבִּתיִתֶא ףסֶאָנ אלו

 ןביז ,ןרָאי םיתבש ןביו ןלײצּפָא ריד טסלָאז ןּוא *
% 

 ןלעוו ןרָאי םיתבש ןביז יד ןופ געט יד ןּוא ;רָאי ןּביז לָאמ

 וטסלָאז לָאמסנעֶד י .רָאי קיצרעפ ןוא ןיינ ןייז ריד

 ןיא ,שדוח ןטעביז ןיא ;רפיש ןּופ גנּולַאש ַא ןזָאלסױרַא

 יסױרַא ריא טלָאז ,רּוּפּכ-םוִי םּוא ,שדוח ןּופ גָאט ןטנעצ

 טלָאז ריא ןּוא < ,דנַאל ןצנָאג רעייֵא ןיא רפש ַא ןזָאל

 -ירפ ַא ןפּורסיױא ןּוא ,רָאי עטסקיצפופ סָאד ןקילייה

 לָאז לבֹוי ;רעניֹוװַאּב עריא עלַא רַאּפ דנַאל ןיא גנּוזָאל

 רָאי עטסקיצפופ סָאד לָאז לב * .ןרעקמּוא ךייַא ריא

 :זכיאָעַה ׁשֶלְׁשִל הָאּובְּתַה-תֶא תֶׂשֶעְו תיִׁשּשַה הָנׁשַּ
 גי ןֶׁשֶי הֶאובפהְךמ םֶּתְלַכָאַו תֶניְִׁשַה הָנְּׁשַה תא םָּתְעִרְו
 ןֵשָי יִלְכאָּת הָתְאיִבְּת אובדדע תְעיִׁשְּתַה הָנָּׁשַה | דע

 -כָאנ ענייז ןדיינש טינ ןּוא ,ןעייז טינ טלָאז ריא ;ןייז ךייַא

 -ײװ ענעטינשַאּב טינ ענייז ןטסּברַאה טינ ןּוא ,ןסקּוװ

 ךייַא סע לָאז קילייה ;סָאד זיא לבֹוי םורָאװ ** .ןקָאטש
 קב ץמק 2 | קב ףמק אי

 ןיא * .האּובּת ןייז ןסע ריא טלָאז ּפָארַא דלעפ ןּופ ;ןייו

 ַא ןפיוקרַאפ טעו ריא זַא ןּוא'* = .םוטנגייא ןייז ּוצ רעכעלטיא ןרעקמוא ךייַא ריא טלָאז לבי ןּופ רָאי ןקיזָאדמעד

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןרַאנ טינ ריא טלָאז ,רבח ןייד ןופ טנַאה רעד ןּופ ןפיוק רעדָא ,רבח ןייד ּוצ גנופיוקרַאפ

 רע לָאז ןרָאי-האּובּת ןופ לָאצ רעד טיול ;רבח ןײד ןופ ןפיוק ּוטטלָאז לבֹוי ןכָאנ ןרָאי יד ןופ לָאצ רעד טיול יי

 ןּופ טייקרענימ רעד טיול ןּוא ,ןופרעד חקמ םעד ןרעמ ּוטסלָאז ןרָאי יד ןופ טייקרעמ רעד טיול * .ןפיוקרַאפ ריד

 ןרַאנ טינ טלָאז ריא ןּוא * .ריד רע טפיוקרַאפ תואּובּת ןּופ לָאצ יד םורָאװ ;ןופרעד חקמ םעד ןרענימ ּוטסלָאז ןרָאי יד

 ןָאט טלָאז ריא ןוא < .טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארומ טסלָאז ןּוא ,ןרעדנַא םעד רענייא

 סָאד ןּוא**  .טייקרעכיז ןיא דנַאל רעייַא ףיוא ןציז טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט ייז ןּוא ,ןצעוענ עניימ ןטיה ןוא ,םיקּוח עניימ

 :ןגָאז טעװ ריא זַא ןוא * .ףיורעד טײקרעכיז ןיא ןציז טעוו ןּוא ,טַאז ּוצ ןסע טעװ ריא ןּוא ,טכּורפ ריא ןבעג טעװ דנַאל

 ןלעפַאּב ךיא לעװ * ?האּובּת רעזדנוא ןעלמַאוניײַא טינ ןּוא ,ןעייז טינ ךָאד ןלעװ רימ ?רָאי ןטעּביז ןיא ןסע רימ ןלעװ סָאװ

 ןפיוא ןעייז טעװ ריא זַא ןוא < .רָאי יירד רַאּפ האּובּת ןעגנערב טעװ סע ןּוא ,רָאי ןטסקעו טעד ןיא ךייַא ףיוא הכרב ןיימ

 .עטלַא סָאד ןסע ריא טעװ ,האּובּת ןייז טמּוק סע זיּב ,רָאי ןטניינ ןויּב ;עטלַא סָאד ,האּובּת רעד ןופ ןסע ריא טעוו ,רָאי ןטכַא



 ,קיבייא ףיוא ןרעװ טפיוקרַאפ טינ לָאז דרע יד ןּוא **
 ןוא עדמערפ םורָאװ ;דרע יד טרעהעג רימ ּוצ םורָאװ
 ןצנַאג םעד ןיא ןוא * .רימ ייב ריא טייז עטרעדנַאװעגנייַא
 ןַא דרע רעד ןבעג ריא טלָאז םּוטנגייא רעיא ןּופ- דנַאל

 ..גנוזיילסיוא

 "רַאפ טעװ ןּוא ,ןרעוו םירָא טעװ רעדּורּב ןייד זַא *
 זיא סָאװ אבורק ןייו ןעמוק לָאז ,םּוטנגייא ןייז ןּופ ןפיוק
 ףיוקרַאפ םעד ןויילסיוא ןּוא ,םיא ּוצ רעטסטנעג רעד
 ןייק ןּבָאה טינ טעװ ןַאמ ַא וַא ןּוא** .רעדּורּב ןייז ןּופ
 ,ךעלגעמרַאפ ןרעװ טעװ טנַאה ןייז רעּבָא ,רעזײלסױא
 רע לָאז** ,ןויילוצסיוא סע גונענ ןגירקפיונוצ טעװ רע ןּוא
 ןלָאצקירּוצ ןּוא ,גנופיוקרַאפ ןייז ןּופ ןרָאי יד ןענעכערַאּב

 -רַאפ םיא ּוצ טָאה רע סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טשער םעד
 .םּוטנגייא ןייז ּוצ ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ןּוא ;טפיוק
 םיא גונעג ןגירקפיונוצ טינ ןעק טנַאה ןייז רעּבָא ביוא *
 טנַאה רעד ןיא ןּבײלּב ףיוקרַאּפ ןייז לָאז ,ןלָאצוצקירּוצ

 ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד ויּב ,טפיוקעג סע טָאה סָאװ םעד ןּופ
 -מּוא ךיז לָאז רע ןּוא ;ןײגסױרַא סע לָאז לבל םּוא ןּוא
 | .םּוטנגייא ןייז וצ ןרעק

 ַא ןיא ויוהניווו ַא ןפיוקרַאפ טעוו ןַאמ ַא זַא ןּוא *
 סע ויּב ןייז טכערויילסיוא ןייז לָאז ,רעיומ ַא טימ טָאטש
 לָאז רָאי ַא ;גנופיוקרַאפ ןייז ןּופ רָאי סָאד ךיז טקידנע
 -סיוא טינ טעװ סע רעּבָא ּביוא** .טכערויילסיוא ןייו ןייז
 ,רָאי ץנַאג א ףיורעד לּופ טרעװ סע זיּב ןרעװ טזײלעג
 ,רעיומ ַא טָאה סָאװ טָאטש רעד ןיא סָאװ זיוה סָאד לָאז
 ,טפיוקעג סע טָאה סָאװ םעד ייב קיבייא ףיוא ןביילב
 .לבֹוי םּוא ןײגסױרַא טינ לָאז סע ;תורֹוד-רֹוד ענייז ףיוא

 ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ,רעפרעד יד ןּופ רעוייה יד רעּבָא

 .רהּב ,ארקיו

 טיִרְגיייִּכ ץֶרָאָה ילחיּפ תֶתֶמְצִל רֵכָּמִת אֵל ץֶרֶאָהְו כ
 נתת הָלֶאְ םֶכְתֹוְחֶא ץֶרֶא לֹכְבּו :יִדְמַע םַתַא םיִבָׁשֹותְו דכ
 לֲאָנ אָבּותְוחֲאְמ רֶכָמּו ךילָא ךומָיּכ ם :ץֶרָאָל בר
 -הָיהְי אֵל יִּכ שיא :ויָחָא רֵּכְמִמ תֶא לֵאָנְו ולא בֵרָּכַה וכ
 -;רָא בשחו :ִתָּלֶאָנ יִדְּכ אֵצְמּו ורָי הָניֵׂשִהְו לא דל ןכ

 ול--רֵכָמ רֶׁשֲא ׁשיִאְל ףרעה--תֶא ביִׁשָהְו ּורכִמִמ ינש
 הָיָהְו ול ביִׁשָה יַד ודָי הָאצְמדאל םִאְו + :ותְְַאל בֵׁשְו "

 בש לביפ אָצָיו לבויה תנש דע ותא הנה רָיְּבורְכִמִמ
 הָמֹוח ריִע בשומחתיפ רכמייכ שיאו ם } ּותְִהֲאַל נח

 / ;יִתְלְאְג היְהְּת םיִמָי וְרְּכְמִמ תַנְׁש םּתְדדַע ֹוָּלֶאְג הָתְיָהְ
 - ריפה םֶהְו הָמיִמְת הָנְׁש ול תאֵלְמיִדַע לאל םִאְו ל

 ויתרדל ותא הנלל תֶתיִמְצִל המח אֹל-רְׁשַא ריִעָּב-רֶׁשֲא
 הרָמֹח :סהלדןיא רֶׁשֲא םיִרָצַחַה יִתְבּו :לַביִּ אֵצִי אָל אל

 יכְביַבּו ול-הָיְהִּת הֶּלֶאנ בֶׁשחִי ץֶרָאָה הָדָׂשילַע ביִכְס
 הֶיְהִּת םלוע תֶלאָ םתזחא יִרָע יִּתָּב םיולה רעו : אַ גל
 ריו תיּכְחרכְמִמ אָ לה לֵאָני רשאו :םיולל ןל

 דותּב םֶתְְחֶא אה םיולָ יִרָע יִּתִב יִּכ לֶביּב ותא
 תזְאייֵּכ רֶכֶּמִי אל םֶהיֵרָע שמ הרשו :לֵאְרְׂשִי יִנְּב דל
 דמע ידי הֶשָמּו ףוחא דומייכו ס :םֶהָל אה םָלֹוע חל
 ףשנ והְאָמ הקת"לא :ךמע יח - ךג וב ָּתְקִזִָחְו יל
 ףפספ"תא :דךמע ףיהָא חו דיל ןהלֶאְמ ָתאֶרָיו תיִּבְרַתְו *
 הָוהְי ינא : ְּלְכֶא ןתְתְדאל תיִּבְרַמְב ְךֶׁשֶנָּב ול ןתְתחאְל חל

 טֶכָל תתל םירצמ ?ראמ םֶכְתֶא יִתאְצֹוה-רְׁשַא םֶכיֵהְלֶא
 ךומייכו ₪  :םיִהֹלאֵל םֶכָל תֹויהִל ןעֶנְּכ ץֶרָא-תֶא ₪

 ;דָכָע תַרְבִע וב דֶבֲעַה--אֹל ריר ְךָּמע יח
 :דךמע דכעי לבה תנשדדע דמע הָיְהִי בֶׁשֹותְּכ ריִכָׂשְּכ 5
 -לָאְו ֹותחַפְׁשִמילֶא בש מע נְבו אוה דמַעַמ צי אמ

/ 
 ץל ל

 יז ןלָאז לבי םּוא ןּוא ,גנוזיילסיוא ןַא ןּבָאה ןלָאז יז ;דנַאל ןופ דלעפ םּוצ ןרעוו טנכערענוצ ןלָאז ,םּורַא דנור רעיומ
 .ןיינסיורא

 .טכערזייל

 "סיוא קיבייא ןַא ןּבָאה םיִיול יד-םּוטנגייא רעייז ןופ טעטש יד ןּופ רעוייה יד ,םייול יד ןופ טעטש יד ןּוא **
 יסיורַא םּוטנגייא ןייז ןופ טָאטש רעד ןיא ויוה עטפיוקרַאּפ סָאד לָאז ,םייול יד ןּופ ןפיוק טעװ עמ זַא ןּוא *

 .לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ םּוטנגײא רעײז זיא סָאד םיִיַול יד ןופ טעטש יד ןּופ רעוייה יד םורָאװ ,לבֹוי םּוא ןייג
 "נגייא קיבייא ןַא םורָאװ ,ןרעוו טפיוקרַאפ טינ ןעק טעטש ערעייז םּורַא ץַאלּפ ןעיירפ םעד ןופ דלעפ סָאד רעּבָא **
 .ייז סָאד זיא םוט

 ַא יװ ןטלַאהפיוא םיא ּוטסלָאז ,ריד ייּב ןלַאפעג ןייז טעװ טנַאה ןייז ןּוא ,ןרעװ םירָא טעװ רעדּורּב ןייד וַא ןּוא *
 .ריד ייב ןבעל ןענעק לָאז רע זַא ,ןטרעדנַאװעגנייַא ןוא ןדמערפ
 .ריד ייּב בעל ןענעק לָאז רעדורב ןייד ידּכ ;טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארומ טסלָאז
 .גנורעמ ףיוא ןּבעג טינ וטסלָאז גרַאװנסע ןייד ןּוא ,ןוניצ ףיוא

 ןוא ,גנורעמ רעדָא ןוניצ םיא ןּופ ןעמענ טינ טסלָאז *
 טלעג ןייד ןבעג טינ םיא טסלָאז יי

 ןגױצעגסױרַא ךייַא ּבָאה סָאװ טָאג רעיא הוהי ןיּב ךיא **
 .טָאג םּוצ ןייז ּוצ ךייַא ,ןענכ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ ךייַא ,םִיַרצִמ ךנַאל ןּופ

 ױװָא םיא טימ ןטעּברַא טינ ּוטסלָאז ,ריד ּוצ ןפיוקרַאּפ ךיז טעוו ןּוא ,ריד ײּב ןרעוו םירָא טעוו רעדּורב ןייד זַא ןּוא יי

 לבֹוי ןּופ רָאי םעד זיּב ;ריד ייּב ןייז רע לָאז ,רעטרעדנַאװעגייַא ןַא יװ ,רענעגנודעג ַא יוו < .טכענק א טימ טעּברַא עמ יוו
 ןרעקמּוא ךיז לָאז רע ןּוא ,םיא טימ רעדניק ענייז ןּוא רע ,ריד ןּופ ןײגסױרַא רע לָאז לָאמסנעד < .ריד ייּב ןעניד רע לָאז

 .,רעזיילסיוא רעדָא לֵאֹונ ןייז ,ֹולֲאג :טסקעט ןיא א
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 במ שכתא יתאָצוה"רַשַא םה יִדְבֲעייִּכ + בוש ויתבא תֶזַחא
 פ וב הדרת"אל : דֶכָע תֶרּכְמִמ ּורְכָמִי אל םירצמ ץֶרֶאֵמ <

  דמ דלה י רֶׁשֲא .ּדְתְמֲאְו דעו : ףיקלאמ ְתאֶרְָו ךְרֶפְּ
 : מאו דָבע נקת םהִמ םֶכיֵתְביִבְס רֶׁשֲא םיוגה תאמ

 המ טתְחְפְשממו ונקת םָהְמ םֶכָּמִע םיִרְגַה םיבשותה ֵנְּבִמ םנְו

 : : הָוחַאל םֶכָל ּויָהְו םֶכְצְרַאְּב ודילוה רֶׁשֲא םֶכָּמִע רֶׁשֲא
 ומ םֶלְֹל הָוחַא תשרל ם םֶכיֵרֲחַא םכינבל םֶתֹא םֶתְלַחנְתִהְ
 דאל ויחֶאְב שיא לארשידינב םֶכיֵחֲאֹבּו ודבעת םֶהָּב
 ס  :ךֶרֶפְּב וב הָּדְרִת
 רקעל וִא ךֶמִע בֶׁשֹות רגל רפמנ וָּמִע ּךיִחָא דמו
 יל ןיחאמ דָחֶא ולדהיהת הָלֶאְ רַּכְמִנ יִרַחֶא 1 רֶג תַחַּפְׁשִמ
 טמ ושב רָאְׁשִמיוֲא ּונְלָאנַי \ ֹוהֹחְרִב וַא ודדדא :ונְלָאָני
 : "שבע בֵׁשֲחְו :לָאגנו ודי .הָניִשֲהרֹוֲא ונְלֲאָנְי ו ֹוּתְחַּפְׁשּמִמ
 וְכִמִמ ףֶסָּכ הֶיהְו לביה תנש דע ול ורכמה םנשמ יהנק
 תוָּכִר דועדמא :ֹוּמִע הָיהְ ריִכָׂש יִמיִּכ םיִנָׁש רפסמב
 : טָפְמדָאְו :ותנקמ ףֶסְּכִמ ותְלֶאְג בישי ןהיפל םִָּׁשַּב
 בישו ויָנָׁש יֵפְּכ ולדבשחו לֵב | תנשדדע םיִנָׁשַּב ראש
 ג ונדריאל ומע הָיְדִי הָנָשְּב הָנָׁש ריִכְׂשַּכ + ;ותְלְאְתֶא
 ד: לביה תש אָצָי הָלֶאְּב לֶאְני אלדסאו + ךניעְל ּךֶרֶפְּב
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 ו ןו

= 

 'פמ ןבֶה יִדָבֲע םיִדָבַע נָאָרְשייִנְב יל"יכ !ֹוִּמִע ויָנְבּו אוה
 םָכיהְלֶא הָוהְי יִנֲא םִיָרְצִמ ץרַאמ םֶתֹוא יִתאֵצֹוה-רֶׁשֲא

 = 0 ים

 חנו: . :

 ג וארית ישדקמו ורבת יתתְבשיתֶא א טל הי א
 פ | | | :הָוהי ינא

 בש ְךָּמִע בשותו ג דִי גישת יִכְ

 .םוטנגייא םּוצ ןרעוו

 / 9 2 יב יתוקחב ,ארקיו

 לָאז ןרעטלע ענייז ןופ םוטנגייא םעד ּוצ ןוא ,החפשמ ןייז וצ

 סָאװ ,ייז ןענייז טכענק עניימ םורָאװ * .ןרעקמּוא ךיז רע
 ןרָאט יז ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסיורַא יז ּבָאה ךיא
 .טכענק ַא טפיוקרַאפ עמ יו ןרעװ טפיוקרַאפ טינ
 = ,טײקיטרַאה טימ םיא רעּביא ןקיטלעװעג טינ טסלָאז *
 טכענק ןייד ןּוא < .טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ןּוא
 רעקלעפ יד ןופ-ריד ייּב ןייז ןלעװ סָאװ ,טסניד ןייד ןּוא
 == רעדָא טכענק ַא ןפיוק ריא טלָאז ייז ןּופ ,ךייַא םּורַא סָאװ

 "עגנייַא יד ןּופ רעדניק יד ןּופ ךיוא ןוא * .טסניד ַא
 טנעק יז ןּופ ,ךייַא ייּב ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ עטרעדנַאװ
 סָאװ ,ךייַא ייּב סָאװ תוחפשמ ערעייז ןּופ ןּוא ,ןפיוק ריא
 ךייַא ןענעק ייו ןּוא ;דנַאל רעיֵא ןיא ןרָאּבעג ןּבָאה ייז

 השוריּב ןזָאל יז טנעק ריא ןּוא =
 ;םּוטנגייא ןַא רַאפ ןּברַא ּוצ ,ךייַא ךָאנ רעדניק ערעײַא ּוצ
 רעּביא רעּבָא ;ייז טימ ןטעּברַא ריא טנעק קיבייא ףיוא
 ןרעּביא רענייא ,לארשי ןופ רעדניק יד ,רעדירב ערעײַא
 .טייקיטרַאה טימ ןקיטלעװעג טינ ריא טלָאז ,ןרעדנַא

 םעד רעדָא ןדמערפ םעד ןופ טנַאה יד ןַא ןּוא יי
 ןוא ,ךעלגעמרַאפ ןרעװ טעוו ריד ייב ןטרעדנַאװעגניײַא
 ךיז טעװ ןּוא ,םיא ןּבעל ןרעװ םירָא טעװ רעדּורּב ןייד

 ,ריד יי'ב ןדמערפ ןטרעדנַאוועגנייַא םעד ּוצ ןפיוקרַאפ
 ןעק * ,החפשמ סנדמערפ א ןּופ םַאטשּפָא ןַא וצ רעדָא
 "סיוא ןַא ןּבָאה ,טפיוקרַאפ ךיו טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רע

 ;ןזילסיוא םיא ןעק רעדירּב ענייז ןופ רענייא | ;גנווייל
 םיא ןעק ןוז סרעטעפ ןייו רעדָא ,רעטעפ ןייז רעדָא **
 החפשמ ןייז ןופ בורקיִּבײל ַא רעצימע רעדָא ,ןויילסיוא
 -רַאפ טרעוו טנָאה ןייז ביוא ,רעדָא ;ןויילסיוא םיא ןעק
 לָאז רע ןּוא * | .ןויילסיוא ןײלַא ךיו רע ןעק ,ךעלגעמ

 סָאד ןּוא ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד ויּב םיא ּוצ טפיוקרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ רָאי םעד ןּופ ,רעפיוק ןייז טימ ןענעכערסיוא ךיז
 לָאז םענעגנּודעג ַא ןּופ געט יד יװ יװַא ;ןרָאי ןופ לָאצ רעד טיול ןרעװ ןפרָאוועגסיוא לָאז גנופיוקרַאפ ןייז ןופ טלעג
 = "פיוק ןייז ןּופ ןלָאצקירּוצ יז טיול רע לָאז ,ןרָאי ליפ ָאד ךָאנ ןענייז סע ייס* .םיא ייּב ןעװענּפָא זיא רע סָאװ ןייז
 םיא טימ ךיז רע לָאז ,לבֹוי ןופ רָאי םע' ויּב ןרָאי קיצניװ ןּבילּבעג ןענייז סע ייס ןּוא * ,גנוזיילסיוא ןייז רַאפ טלעג
 רָאי וצ רָאי ןופ רענעגנודעג ַא יװ ױזַא <  .גנוזײלסױא ןייז רַאפ ןלָאצקירּוצ רע לָאז ןרָאי ענייז ךָאנ יו ;ןענעכערסיוא
 = טינ טעװ רע םיוא ןּוא ** .ןגיוא ענייד רַאפ טײקיטרַאה טימ םיא רעּביא ןקיטלעװעג טינ לָאז רע ;םיא ייּב ןייז רע לָאז
 .םיא טימ רעדניק ץענייז ןּוא רע ,לבֹוי ןופ רָאי ןיא ןײגסױרַא רע לָאז ,םיִנַפֹוא עקיזָאדיד ףיוא ןרעוו טוײלעגסױא
 ןּופ ןגוצעגסױרַא י יז בָאה ךיא סָאװ ,יײז ןענייז טכענק ענימ ;טכענק לארשי ןּופ רעדניק יד ןענייז רימ ּוצ םורָאװ **
 | .טָאג רע הוהי ןיּב ךיא :םִיַרצִמ דנַאל

 | ןוא ,ןלעטשפיוא טינ ךייַא ריא טלָאז ןייטשלייז ַא ןוא ץעג ןטצינשעג ַא ןּוא ,רעטעגפַא ןכַאמ טינ ְךייַא טלָאז ריאי וכ
 .טָאג רַעייַא הוהי ןיּב ךיא םורָאװ ,םיא רַאפ ןקוּב ּוצ ךיז , דנַאל רעייַא ןיא ןלעטש טינ ריא טלָאז דליבנייטש ַא
 .הוהי ןיּב ךיא :ײשּפָא ןּבָאה ריא טלָאז םוטקילײה ןיימ רַאּפ ןוא ,ןטיה ריא טלָאז םיתּבש עניימ *=

 .עניימ ןטיה ןּוא ,םיקּוח עניימ ןיא ןייג טעוו ריא ביוא * ג {םֶתֹא םתישעו ּורְמְׁשִּת יוצמדתאו וכלת יקב

 םימעט ב 3 הב
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 | הָרָשה ץעו ּהָלּובְי ץֶרֶאָה הְָתִו םָּתְעְּב םקימשנ יִּמַתָנְו ד ןיא סנער ערעיײַא ןבעג ךיא לעװ+ ,ןָאט יז ןוא ,טָאּבעג
 . "זרָא גישו ריִצְבּו ריִצָּב -תֶא שוד םֶכָל גישהו :וירפ ןמי ה רעד ןוא ,האּובּת ריא ןבעו טעוו דרע יד ןּוא , טייצ רעײז

 ;םֶכָצרַאְּב חַמְבָל םֶּתְבַׁשיִ עבשל םֶכָמְחַל םֵּתִלַכֲאַו עֶרְד
 הָיח יִּתַּבְׁשִהְו דירחמ ןיִאְו םָּתְבַכְׁשּו ץֶרֶאְּב םולש יִתַתְה +
 זכָתְפדְרּו :םֶכָצְרַאְּב רכעת"אל ברחו ץראָהְדִמ הר יש

 השמָח םָּכִמ ּופְדְר :ברחל םֶכיֵנְפִל ולפמ םכיֵביִא-תֶא חטאו וצ טיורב רעײַא ןסע טעוו ריא ןוא ;טייצ"העירו ויב
 זבכיִנְפל םֶכיֵבְיֲא ולא ופְּדרִי הָבָבָר םָּכִמ הֶאְמו הֶאִמ לעװ ךיא ןּוא" .דנַאל רעייֵא ןיא טייקרעכיז ןיא ןציז ןוא
 םֶכְתֶא יִתיֵּבְרִהְ םֶכְתֶא יתירפהו םכיֵלֲא יִתיָנָפּו ;ברחל 6 = רעניק ןוא ,ןגײל ךיז טעוו ריא ןּוא ,דנַאל ןיא םולש ןּבעג
 ןשי ןשונ ןשי םֶּתְלַכֲאַו !םֶכִּתִא יִתיִרְבדתֶא יִתֹמיִקֲהַ 27 היח עוייב ַא ןטָארסױא לעװ ךיא ןוא ;ןקערש טינ טעוו

 טעוו ןשערד ןּוא * .טכּורפ ןייז ןּבעג טעװ דלעפ ןופ םיוּב
 ןכיירג טעװ ןטסּברַאה ןּוא ,ןטסּברַאה זיּב ךייַא יב ןכיירג

 ('מח)

 לַעְנְתיאִלְו םֶכָכוְתִּב יִנָּכְׁשִמ יִּתִתְָ :ואיצות ׁשֶרֶה ינפמ א
 םיהלאל םֶכָל יִתייָהְו םֶּכְכֹוחַּב יתְכַּלַהְתִהְ :םֶכְתֶא יִׁשְפַנ בי

 יתאצוה רָׁשֲא םכיִהְלֶא הָוחְי יא :םַעְל ילייְהִּת םֶּקַאְו + | | וה
 ;רָטֹמ לֹּבְׁשֶאְו םיִדָבֲע םֶהָל תיהמ םִיַרְצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא = "5 רויפ ןוא .דרעװש ןכרוד ךייא רַאפ ןלַאפ ןלעװ
 5 - :תויממוק םֶכָתֶא ךלואו םֶכְלִּמ - ןלעװ ךייַא ןופ טרעדנוה ןוא ,טרעדנוה ןגָאיכָאנ ןלעוו ךייַא

 | :הֶלֶאה תֶוֲצִּמַהלְּכ תֶא ּוׂשֲעַה א וו יל ועמשת אלםַָאְ די רַאפ ןלַאפ ןלעװ טנייפ ערעיײַא ןוא ,טנזיוט ןעצ ןגָאיכָאנ =
 טבֶכְׁשִפַנ לענת ימָפעִמתֶא םִאְו ּוכֲאְמִּת יֵתִֹחְב-םִאְ ט ךייַא וצ ןרעק ךיז לעװ ךיא ןוא* .דרעװש ןכרּוד ךיײַא

 -ףַא :יִתיִרְּבדתֶא םכְרְפִהְל יִתֹוְצמ-לָּכ-תֶא תושע ְֵּלִבָל וט
 =זרָא הלהב םכיֵלע יתדקפהו םכְל תאֹז-הְׂשֶעֲא יִנֲא

 םָּתְעַרְּוּׁשֶפָנ תֶביִדְמּו םִיַניִע .תולכמ תַחַּדַּקַה-תֶאְו תֶפֶזַׁשִה - ו ₪0
 םֶּתְפִּנְו םֶכְּב יִנָּפ יתתנ  :םֶכיְבְיִא ּוהָלְכִאְו םֶכִעְר פירל 6  ןעמַארסױרַא טעװ ריא ןּוא ,והאובתו עטלָא רָאג ,עטלַא
 ףלרדיאו םַּתְסנְו םֶכיִאְגָש םֶכָב ודו םֶכיִבְיא ונפל = ןכַאמ לעװ ךיא ןוא * .רעײנ רעד ןגעוו ןופ עטלַא יד |

 הרָפיל יִּתְּפְסִיו יל ּועְמְׁשִת אל הָּלָא-דַעיֶאְו {םֶכְתֶא חי -רַאפ טינ ךייַא טעוו לעז ןיימ ןּוא ,ךייַא ןשיװצ גנּואּור ןיימ
 יא ןֹואנ-תֶא יתרבשו :םֶכיֵתאְַּח-לַע עַבֶׁש םֶכְתֶא < ןּוא ,ךייַא ןשיווצ ןייגמּוא לעװ ךיא ןּוא י* .ןקידרעוומוא

 :הָשחְנִּכ םֶכְצְראדתֶאְ לרב םֶכיֵמְׁש-תֶא יִתַתְו כ | - 1
 0 ץֶרָאָה ץעו הלובי-תֶא םֶכָצְַא ןֵּתְתראִלְוםֶכָחְּ קיִרָל

 יל עמשל ובאת אֵלְ יִרָק יִּמִע וָכְלָּתרמִאְו וי תש 7 - ה יח וה
 םֶכָב יִתְחְלְה :םֶכיִתאְטְַּכ עַבָׁש הָּכִמ םֶכילַע ִּתְפִסַובכ = 38ה ךיא ןוא ,ייז וצ טכענק ןייז וצ ןופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ
 | , -עג ךייַא ּבָאה ןוא ,ךָאי רעייַא ןופ ןעגנַאטש יד ןכָארּבעצ
 = = .ּפָאק םענעּביוהענפיוא ןַא טימ טריפ

 | ןוא ,רימ וצ ןרעהוצ טינ טעוו ריא רעּבָא ביוא א

 טעו ןצעועג עניימ ּביוא ןוא ,ןטכַארַאפ ריא טעװ םיקוח עניימ ביוא ןּוא*  ,טָאּבעג עקיזָאדיד עלַא ןָאט טינ טעװ

 = ךיוא ךיא לעװ * ,דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאּפ טלָאז ריא ידּכ ,טָאּבעג עניימ עלַא ןָאט ּוצ טינ ,לעז רעייַא ןקידרעװמוארַאפ

 ןּוא ןגיוא יד ןייגסיוא ןכַאמ סָאװ ,תחדק ןּוא ,רעד יד-הלהב ַא ְךייַא ףיוא ןצעונָא לעװ ךיא :ךייַא ּוצ עקיזָאדסָאד ןָאט
 ןּוא" .ןסעפיוא סע ןלעװ טנייפ ערעייַא םורָאװ ,טשינמוא ןעמָאז רעייַא ןעייז טעװ ריא ןּוא .לעז יד ןטכַאמשרַאפ

 "עג ןלעװ םיאנוָׂש ערעײַא ןּוא ,טנייפ ערעײַא רַאּפ ןרעוו ןגָאלשעג טעװ ריא ןּוא ,ךייַא ןגעקַא םינפ ןיימ ןרעק לעװ ךיא

 .טינ ךייַא טגָאי רענייק ןעװ ןפיול טעװ ריא ןּוא ;ךייַא רעּביא ןקיטלעװ

 רעיא ןיא ןייגכרוד טינ טעװ דרעווש ַא ןּוא ,דנַאל ןּופ
 יז ןוא ,טנייפ ערעײַא ןגָאיכָאנ טעװ ריא ןואי .דנַאל

 לעװ ךיא ןּוא ,ןרעמ ךייַא ןוא ןרעפכּורפ ְךייַא לעװ ןּוא
 ןסע טעװ ריא ןּואי* .ךייַא טימ דנוב ןיימ ןלעטשפיוא

 .קלֶאּפ םּוצ ןייז רימ טעוו ריא ןּוא ,טָאג םּוצ ןייז ךייַא לעװ

 ןגױצעגסױרַא ְךייַא ּבָאה סָאװ ,טָאג רעיַא הוהי ןיב ךיא *

 == קיג ףמק ףש )

 ערעייַא רַאפ ןפָארטש רעמ לָאמ ןביז ְךייַא ךיא לעװ ,רימ וצ ןרעהוצ טינ םעד םעלַא ייב טעװ ריא ביוא ןוא י*

 יוזַא דרע רעייַא ןוא ,ןזייַא יוו יוזַא למיה רעייַא ןכַאמ לעוו ןּוא ,טכַאמ עצלָאטש רַעייִא ןכערּבעצ לעװ ךיא ןוא * .דניז

 ןופ םיוב רעד ןּוא ,האּובּת ריא ןּבעג טינ טעוו דרע רעייַא ןוא ,טשינמּוא ןײגקעװַא טעװ חֹוּכ רעײַא ןוא "  .רעפוק יװ

 | .טכורפ ןייז ןּבעג טינ טעוו דנָאל

 לָאמ ןביו ךיא לעװ ,רימ ּוצ ןרעהוצ ןלעװ טינ טעװ ןוא ,רעדיװרעד רימ ןײג טעװ ריא ּבױא ןּוא

 ןוא ,דלעפ ןופ היח יד ְךייַא ףױא ןקישנָא לעװ ךיא ןוא"  .דעו ערעײַא טיול ,קעלש ךייַא ףיוא ןרעמ



 וכ ,וכ

 םֶכְּתִמְהְּב-תֶא הָתיִרְכִהְו םֶכְתֶא הלכו הָדָּׂשַה תיח-תֶא
 כ ןרפות אל הּלֶאְּב-םִאְו :םֶכיִכְרִד ומשנ םֶכְתֶא הָמיִעְמִהְו
 רכ יִרָקִּב םֶכָּמִע יִנֲא-ףַא ְִכַלָהְו :ירק יִמִע םֶּתְכֲַהְו יל
 זכ יִהאֵבָהְו :םֶכיֵתאָּטַח-לַע עבש ינאי םֶכְתֶא ית
 .טָכירָע-לֶא םֵּתפִסאָנְו תילָפיְקְנ תֶמָנ .בֶרָח םֶכיֵלֲע
 - םֶכָל יִרְבִׁשֹּב :בָיואדדיּב םֶּתַּתנ מכות רֶבָד לו

 בישו דָהֶא רג םֶכְמְחַל םיִׁשָנ רֶׂשֶע ּופָאְ םחלדהט |
 ט "םבאְו ם :עְבְׂשִת אלו םֶּתְלַכֲאַ למשמּב טכמחל
  יִּתְכַלָהְו :יִרְקְּב מע םַּתְכַלַהְו יל ועמשת 'אָל תאְּב
 -לע עבָש ינָא-ףַא םֶכָתֶא יתרו ירקחתמַחב םֶכְמִע
 טב :ולכאת םֶכיֵתְנִּב רַׂשְבּםכיִנְּב רֵׂשְ םֶּתְלִכֲאַ ;םֶכיֵתאָּמַה
 ל "תֶא יתנו םֶכיֵנְּמח"תֶא יִּתַרְכִרְו םֶכיֵתְמִּב-תֶא ִּתְרַמְׁשִהְ
 אל יּתַתָנְו !םֶכָתֶא יִׁשְפַנ הֶלַעְגְ םֶכיֵליִלּג ירגפ"לע םֶכיֵרְנַּפ
 יא אלו םֶכיִשִקִמדתֶא יתומשַהְו הֶּבְרָח םֶכיֵרֲעדתֶא
 - בל ָהיִלָע ממש ץֶרָאָה-תֶא נָא יתמשהו :םֶכָחְהיִ ַחיֶרְּב
 ל ג םִיַּב הָחְוֶא םֶכְתֶאְ אג םיִבְׁשִיַה םֶכיֵבְיא

 דל - המטה ימי < לָכ ָהיֶפֹחְּבַׁשתֶא ץראמ הָצְרִּת א
 !ָהיֶתֹתְּבׁש-תֶא תצרהו ץֶרָאָה תפשת זַא םקיִבְא ץֶרֶאְּב
 הל םֶכיֵתְחּבַׁשְּב התְבְשדאל רֶׁשֲא תא תְֶּׁשִּת הָמִׁשָה ימי-לָּכ
 ל םֶבְבִלַּב ךרמ יתאבַהְו םֶכְב םיִרָאְשנהְו :ָהיֵלע םֶכְּתְבִשְּ
 "תַסְנִמ סנו ףלנ הָלָע לוק םֶתא ףדרו םֶיִבי תֶצֵרַאְּב
 ל .םֶרחייְַּפַמְּכויָחָאְּב-ׁשיִא ולשכו :ףדר ןיאו ולפ ברח
 תל םֶּהְדִבֲאַו ;םֶכיֵבְיִא ונפל הָמּוקְּת םָכָל הָיהַתדאלו זיא ףררו
 טל ׁשבָכָּב םיִרָאְׁשִנַהְ :םכיביא ץֶרֶא םָכְתֶא הָלְכֶאְ םיונכ
 טכתא םָתֹבָא תֶנֹועַּב ףַאְו םֶכיִבְיִא תֶצְרַאְּב םֶנֹוֲעַּב וקמָי
 : רֶשֶא סלב םֶתֹבֲא ןועדתֶאְו םנָעְדתֶא ּודוְתִחְו קש
 יי םמע לא ינ יִנָאףִא :ירְקְּב יט יִכָלֲה-רֶׁשֲא ו יבֹולֲעָמ

 7 - יי -יתֹוקחב ,ארקיוו

 ערליײַא ןדיינשרַאפ ןוא ,רעדניק ןופ ןּבױרַאּב ךייַא טעוו 2
 ךלעװ ןגעװ ערעייַא ןוא .;ןרענימרַאפ א ןוא ,תומהב

 - .ןרעװ טסיװרַאפ
 -עגסיוא שי רימ טימרעד טעוו היא ביוא ןוא *

 לעו* ,רעדיװרעד רימ ןייג טעװ ריא ןּוא ,ןרעװ טרסּומ

 ךייַא לעװ ךיוא ךיא ןוא ,רעדיוורעד ךייַא ןייג ךיוא ךיא

 לעװ ךיא :ןוא * .דניז ערעייַא רַאפ לָאמ ןביז ןגָאלש

 ןייז םקינ ךיז טעװ סָאװ ,דרעווש ַא ךייַא ףיוא ןעגנערב
 ןיא ןביילקרַאּפ ךיז טעוו ריא ןּוא ,דנוב םעד ןופ המקנ יד

 ,ךיײַא ןשיווצ הפנמ ַא ןקישנָא לעװ ךיא ןוא .טעטש ערעײַא

 :טנייפ םעד ןופ טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןּבעגעג טעװ ריא ןּוא
 ןופ ןעלרעטנוא םעד ןכערּבעצ ךייַא לעװ ךיא זַא =
 ןייא ןיא טיורב רעיא ןקַאּב רעּבײװ ןעצ ןלעװ ,טיורב
 - ,גָאװ ןפיוא טיורב רעײא ןעננערּבּפָא ןלעװ ייז ןּוא ,ןוויוא
 / = ןרעו טַאו טינ ןוא ןסע טעװ ריא ןוא

 | ,רימ וצ ןרעהוצ טינ םעד ךָאנ טעוו ריא ביוא ןּוא יז =
 ךייא ןייג ךיא לעוו * ,רעדיװרעד רימ ןייג טעװ ריא ןּוא

 ךייַא לעװ ךיוא ךיא ןּוא ,ןרָאצמירג טימ רעדיוורעד

 ןסע טעװ ריא ןּוא * ,דניז ערעײַא רַאפ לָאמ ןּביז ןפָארטש

 ערעיײַא ןופ שיילפ סָאד ןּוא ,ןיז ערעייַא ןופ שיילפ סָאד

 ןקיליטרַאפ לעװ ךיא ןּוא* .ןסע ,ריא טעװ רעטכעט

 ןּוא ,ןלייונוז ערעײַא ןדיינשרַאפ לעװ ןוא ,תומָּב ערעיײַא

 ,ןצעג ערעיײֵַא ןיפ םירגפ יד ףיוא םירגפ ערעיַא ןָאטניהַא

 ךיא ןּוא = .ןקידרעװמּוארַאפ ךייַא טעװ לעז ןיימ ןּוא

 זרַאְּפ לעװ ןּוא ,ןּברּוח ַא טעטש ערעייַא ןּופ ןכַאמ לעוו

 ערעייא ןקעמש טינ לעוו ןּוא ,ןעמוטקילײה ערעײַא ןטסיװ
 רעּביא ןפַאג ןלעװ ,ןירעד ןציו סָאװ טנייפ ערעײַא ןּוא ,דנַאל סָאד ןטסיװרַאפ לעװ ךיא ןוא * .תוחיר עקַאמשעג
 ןוא ,דרעװש ַא ךייַא ךָאנ ןעיצסױרַא לעװ ךיא ןוא ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןטיירפשעצ ךיא לעװ ךייַא ןּוא* .ריא

  יּפָא דנַאל סָאד .טעװ לָאמסנעד ** .ןברוח ַא ןייז ןלעװ טעטש ערעײַא ןּוא ,שינעטסיװ ַא ןַײז טעה דנַאל רעיא

 .ןטנייפ ערעײַא ןופ דנַאל םעד ןיא ןייז טעו ריא ןּוא ,ןייז טסיװ טעװ סע סָאװ געט עלַא--םיתּבש עריא ןלָאצ

 יו ןעור סע טעװ ,ןייו טסיװ טעװ סע סָאװ געט עלַא** .םיתּבש עריא ןלָאצַאּב ןּוא ,ןעור דנַאל סָאד טעװ לָאמסנעד
 לעװ ,ךייַא ןּופ ןּבײלּב ןלעװ סָאװ יד ןּוא : .ףיורעד ןסעזעג טייז ריא ןעװ , םיתּבש ערעיײַא ןיא טּורעג טינ טָאה סע

 ןנָאוכָאנ טעװ יז ןּוא ,טנייפ רעייז ןופ רעדנעל יד ןיא ,ןצרַאה רעייו ןיא טייקידעקערש ַא ןעגנערּבנײרַא ךיא
 העניק ןעװ ןלָאפ ןוא - ,דרעווש ןּופ טפיול עמ יװ :ןפיול | ןלעוו ײז ןּוא ,טַאלּב םענעּבירטעג ַא ןּופ ךרָאש רעד

 = טגָאי .רעגייק ןעװ ,דרעװש ןרַאפ יװ ױזַא ,ןרעדנַא ןָא רענייא ןרעװ טלכיורטשענ ןלעװ רז ןוא" .טינ טגָאי

 ,רעקלעפ יד ןשיווצ ןייגרעטנוא טעװ ריא ןוא *  ,טנייפ .ערעײַא רַאּפ המּוקּת ןייק ןּבָאה טינ טעװ ריא ןוא ;טינ
 דניז רעייו רַאפ ןײגניַא ןלעװ ךיַא ןּופ ענעבילּבעג יד ןּוא* .ןסעפיוא ךייַא טעװ טנייפ ערעײַא ןּופ דנַאל סָאד ןּוא
 ןוא < .ענעי יװ יוזַא ןײגנייַא יז ןלעװ ןרעטלע ערעייו ןּופ דניז יד רַאפ ךיוא ןוא ;טנייפ ערעײַא ןופ רעדנעל יד ןיא
 "עג ןּבָאה יז סָאװ ,גנושלעפ רעַייז ןיא ,ןרעטלע ערעייז ןופ דניז יד ףיוא ןּוא ,דניז ערעייז ףיוא ןייז הדומ ךיו ןלעװ יז

 : ןעגנַאנעג .*ז ;ךיוא ךיא .ןיִּב ןרַאפרעד סָאװנ** :;רעדיורעד רימ ןעגנַאגעג ןענייו .ייז סָאװ ךיוא ןּוא .,רימ א טשלעפ |
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 ןופ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג ייז ּבָאה ןוא ,רעדיוורעד

 -סנעד טעװ ץרַאה ןטינשַאּבמּוא רעייז ביוא .טנייפ ערעײז

 ןּבָאה לָאמסנעד ןלעװ ייז ןּוא ,קינעטרעטנוא ןרעוו לָאמ

 ןענָאמרעד ךיז ךיא לעוו < ,דניז ערעײז רַאפ טלָאצעגּפָא

 ,ןקחצי טימ דנּוּב ןיימ ןָא ךיוא ןוא ,ןבקעי טימ דנוב ןיימ ןָא

 -רעד ךיז ךיא לעוו ןעמהרבַא טימ דנּוב ןיימ ןָא ךיוא ןוא

 .ןענָאמרעד ךיז ךיא לעװ דנַאל םעד ןָא ןּוא ,ןענָאמ

 טעװ ןוא ,*יז ןָא ןזָאלרַאפ ןייז טעװ דנַאל סָאד םורָאװ <

 ןוא ;ײז ןָא טסיוו ןייז טעװ סע ןעוו ,םיתבש עריא ןלָאצּפָא

 לײװַאּב ןוא לײװ ;דניז ערעייז רַאפ ןלָאצּפָא ןלעװ יז

 טָאה םיקּוח עניימ ןּוא ,טכַארַאפ יז ןֵּבָאה ןצעועג עניימ

 ,לָאמסנעד וליפַא רעּבָא < .לעז רעייז טקידרעוומּוארַאפ

 לעװ ,טניפ ערעייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ןייז ןלעוו ייז ןעוו

 ,ןקידרעוומּוארַאּפ טינ ייז לעוו ןּוא ,ןטכַארָאפ טינ ייז ךיא

 םורָאװ ,ייז טימ דנּוב ןיימ ןרעטשרַאפ ּוצ ,ןדנעלרַאפ ּוצ יז

 ןענָאמרעד ךיז לעװ ךיא ןּוא * .טָאג רעייז הוהי ןיּב ךיא

 ךיא סָאװ ,עטשרע יד טימ דנוּב םעד ןָא ןגעווטרעייז ןּופ

 ןופ ןגיוא יד רַאפ םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז ּבָאה

 =  .תוהי ןיּב ךיא :טָאג םּוצ ןייז ּוצ יז ,רעקלעפ יד

 "רעל יד ןוא ןצעועג יד ןּוא םיקוח יד ןענייז סָאד *

 יד ןשיווצ ןּוא םיא ןשיווצ ןּבעגעג טָאה טָאג סָאװ ןעגנונ

 טנָאה רעד ךרּוד יניס גרַאּב ןפיוא לארשי ןּופ רעדניק

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ז

 ַא ןדערסיורַא רָאלק טעװ ןַאמ ַא זַא

 יתוקחב ,ארקיו

 צ

 10 כ-02 ,וכ

 םֶבָבְל עֶנָּכִי ןָא-וא םֶהיִביִא ץֶרֶאְּב םֶתא יִתאֵבָה יִדָכְּב
 בוקע יָתיִרְּב-תֶא יּתְרַכָו :םִנֹועיתֶא וצר א לרְצֶה במ

 | א םֶהָרְבַא יִתיִרְּב-תֶא ףַאְו קָחְצִי יִתיִרְּב-תֶא א
 ָהיֶתֹחְּבַׁש-תֶא ץֶרָתְו םָהמ םִזֲעַּת ץֶרֶאָהְו :רֶּכְָא ץֶרֶאָהְו ₪

 ימָפְׁשִמְב ןעַיְבּו ןעי םנוע-תָא ּוָצְרִי םהְו םֶהֵמ הֶּמׁשְהְּב
 .םםחויהב תאז"סנ ףַאְו !םָׁשְפַ .הָלעָּג יתפחדתַאְו ּוטֲאָמ רט

 רפָהְל םֶתֹּלַכְל םיִּתְלַעְנאל .םיקְמאמראל םֶהיִבְיִא ץֶרָאְּב
 תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַכָו :םֶהיֵהְלֶא והְי יִנֲא יִּכ םָּתִא יִתיִרְּב הפ

 םיוגה יניעל םִיַרְצִמ ץרָאמ םֶתֹאייֵתאֵצֹוה רֶׁשֲא םינשאר
 םניִטפׁשִּמַהְםיִּקְחַה הֶּלִא :הָוהְ יִנֲא םיקלאל םֶהל תֶזְהִל מ

 יִנִס רַהְּב לֵאֹרְׂשִי יִנְּב בו ֹניִּב הָוהְיןֵתָנ רֶׁשֲא תרותהו
 | פ :השמ"דוב

 זכ
 ילֵארְׂשִי ינָבִדלֶא רפּד :רַמאל השמ"לֶא הָוהְי רפדיו בכ

 :הוהיל תֶשָפנ ד ְָּכְרְֶּב רֶדְנ אלפי יִכ שיא םָהְלֶא תְרמָא
 .חָנָׁש םיששְדַּב דעו הָנָׁש םירְׂשֶע ןּבִמ רוה ףכרע חָיהו +

 -םבִאְו :שָדְקַה לֵקָׁשְּב ףֶסכ לקש םיִׁשִמֲח ךְּכְרֶע הָיָה
 ׁשֵמָחְרִּבִמ םִאְו :לקש םישלש ךְכרע הָָהְו אוק הָבְקְנ

 םיִרָׂשֶע רֶכְזה לכרנ היָהְו הָנָׁש םיִרָשְעְרִּב דעו םיִנָׁש
 עו שְדתְרְּבִמ םָאְ :םילקש תְרשע הָבְקְול םיִלָקְׁש
 ףספ םילקש הָּׁשִמֲח רצה דּכְרִע הָיָהְו םיִנָׁש ׁשֵמָחִּ
 םיששרבמ םִאְו :ףֶסֶּכ םִלָקְׁש תֶשְלֶש י ךְּכְרֶע הָבְקְנלו
 ילקש רָׂשָע השמה ּּכְרִע הָיֵהְו רכְְסִא םֶלֶעַמְו הש
 ודיִמְעָהְודָכְרֶעַמ אוה ךמ"סאו ;םיִלָקְׁש הֶרָׂשֶע הֶבְקְול
 רדגה די גישפ רֶשָא יפדלע ןהפה ותא ףירעהְו ןהּפה ונפל

 הָנֶּמִמ ּוכיִרְקִי רֶׁשֲא הָמֵהְּכסִאְו סם | :ןקפה ּונְכיִרֲעַי ל
 אֵל! ;ׁשדִּק-הָיְהִי היהיל ונממ 3 רֶׁשֲא לפ הוהיל ןָבְרְק
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 "1 אלמ 'במ ןב

 .ןהשמ ןּופ
 תסממ ןינס "₪ ןכ  קימ ץמק גמ

 :ייֵז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער

 ַא רַאפ ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז" ,גנוצַאש ןייד טיול ,טָאג ּוצ תושפנ ןופ רדנ ַא

 .לקָש ןקילייה ןפיוא ,רעּבליז לקָש קיצפופ ןייז גנוצַאש ןייד לָאז-טלַא רָאי קיצכעו זיּב ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ רכְו

 רָאי קיצנַאװצ זיּב ןוא טלַא רָאי ףניפ ןּופ ביוא ןּוא* .לקָׁש קיסיירד ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,הבקנ ַא זיא סָאד ביוא ןוא +

 ףניפ ויּב ןוא טלַא שדֹוח ַא ןופ ביוא ןּוא" .לקֶש ןעצ הבקנ ַא רַאפ ןוא ,לקָש קיצנַאװצ רכֶז ַא ,ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,טלַא

 .רעּבליז לקֶׁש יירד ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז הבקנ ַא רַאפ ןּוא ,רעבליו לקָש ףניפ רכְז ַא ,ןייז גנוצַאש ןייד לָאז ,טלַא רָאי

 .לקָש ןעצ הבקנ ַא רַאפ ןּוא לקָש ןצפופ ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,רכָז ַא ביוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצכעז ןופ ביוא ןּוא י

 טיול ;ןצַאשּפָא םיא לָאז ןהפ רעד ןוא ,ןהפ ןרַאפ ןלעטש םיא ןעמ לָאז ,גנּוצַאש ןייד רַאפ םירָא ּוצ זיא רע ביוא ןואי

 .ןהפ רעד ןצַאשּפָא םיא לָאז ,רדנ םעד טּוט סָאװ םעד ןופ טנַאה יד טנָאמרַאּפ סע יװ

 טיג רע סָאװ ץלַא לָאז ,טָאנ ּוצ ןברק ַא ןופרעד בירקמ ויא עמ סָאװ המהב .ַא ץא סָאד ביוא ןּוא י

 ףיוא סרעסעּב ,ןטײּבמּוא טינ סָאד רָאט ןוא ןשיוט טינ סע רָאט רע" .קילײה ןייז ,טָאג ּוצ עכלעוַא ןּופ



 28- 1 הכ

 רמה בְֹּב ערדוא עָרְּב בוט ותא מייל ונפילחל
 ;ׁשֶדָּקיהְיְהְי ֹותְדְוְמְתּו אּוָהיהְיָהְ הָמֵהְבַּב לָמֵהְּב רמי
 אןֶּבְרִק הממ ובירקיאל רֶׁשֲא הָאֵמְמ הָמָהְב-לּב םִאְו
 בי ןֵהֹּכַה ְּךיִרָעַהְו :] ןקפה ונפל הָּמֵהְּבַה-תֶא יִמְעָהְו הוהיל
 י ישבִאְו :הָיָהְי ןפ ן כ ןהפה ְךְכְרַעְּכ עֶר ןיבו בומ ןיִּב הא
 ייֵׁשְְּקַייֵּכ שיאו :כְרֶע-לע ותשיקמ ףסיו הָנלְאִי לֶאּ
 ער 5 במ ןיִּב ןקפה ֹוכירֲעַהְ הוהיַל שרל ותיִב-תֶא
 מלֵאָני ׁשיְִקַּמַר-סאו :םוקי כ ןהפה וא ךירעו רֶׁשֲאַּכ
 גש םִאְו :ול היה וֶָע ְָּכְרֶע-ףסֶּכ תישיממ ףֵכָי ותיֵּב-תֶא
 וערז יפל ְךְּכְרֶע הָיָהְו הוהיל שיא שידקי וזְחֶא הָרְׂשִמ
 " זרנָשְמדמא :ףֶסָּכ לֵקָׁש םיִׁשִמֲחַּב םירעש רֶמָח עַרָז
 חי יֹלָבַה רָחַא-םֵאְ ;םָי כר והָרָש ׁשיִּדְקִי לָביַה
 םינָשה יפילע הסבה ן ןהּפה ולרבשחו 'הרש שידוקי
 יי טֵאני לָאָז-םִאְו :ףכְרעִמ עְֶגנו לָבֹיֵה תנש דע תת
 ווָלָעָדְּכְרֶע-ףֶסַּכ תישמח ףסיו ותא שידקמה הבָׂשַהתֶא
 כ חָרָׂשַה -תֶא רַכָמ-םִאְו הָדָׂשַה-תֶא לֵאָנְי אָל"מֲאְו ול םקו
 יט לבב ותאצְּב הֶדָשַה הָיָהְו דע לֵאְנייאָל ךחא טיאל
 יש ן=בָאְו :ותזחא היחת ןהפל םֶרְתַח הָרְׂשִּכ הָוהיִל ׁשֶרֶק
 :הָוהיל שידקי ותָוחַא הָדְׂשִמ אֵל רֶׁשֲא ותָנְקִמ הָרְׂשתָ
 . נו למיה | תש דע ּךְּכְרַעַה תַמְכִמ תא כה ול-בַׁשחְו
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 דג םּושי לבויַה תַנְׁשִּב :הָוהיל שד אוהה םִיַּב ל ְךְּכְרֶעָה-תֶא
 ה לָכְו ;ץֶרָאָה תֶוְחֶא ולדרָשַאל ותאמּוהנס .רֶׁשֲאַל הרשה
 :ילקשה הָיהִי הָרֵג םיִרְׂשֶע ׁשֶרֶּקִה לקָׁשְּב הוה ּךֶּכְרֶע
 וכ שא שייקידאל הָמֵהְבִּב היל רַּכְבְי רֶׁשֲא רֹוכְּביּדַא
 כ דָאֵמְּמַה המה םאָו :אּוְה הוהיל הָשדפא רושדמא ותא
 רכִמִ לא אליבא וילָע וִתְשִמַח ףסוו ּדֶּכְרֶעְב הָדְפֹו
 כ 2 הוהיל שא 'םרֲחַי רֶׁשֲא םֶרָלָּכ ךַא !ּּכְרעְב

4 | 
 אחוטב טמק י

 .םיא ייב ןלעטשּפָא ךיז לָאז סע ןוא ,גנּוצַאש ןייד ןופ טלעג

 .ןרעוו טויילעגסיוא טינ רעמ סע ןעק ,ןשטנעמ רעדנַא ןַא וצ דלעפ סָאד טפיוקרַאפ טָאה עמ ביוא

 3 יתוקחב ,ארקיו
 -מוא ביוא ןּוא ;ןרעסעּב ףיוא סרעגרע רעדָא ,ןרעגרע
 יא לָאז ,המהּב ַא רַאפ המהב ַא ןטײּבמוא רע טעװ ןטייב
 זיא סָאד בוא ןוא * .קילײה ןייז טייּבמּוא ריא יא יו
 ןופרעד ויא עמ סָאװ ,המהּב עניירמוא ויא סע רעסָאװ
 המהב יד ןלעטש רע לָאז ,טָאנ וצ ןברק ַא בירקמ טינ
 ויא יז ביוא ,ןצַאטּפָא יז לָאז ןהֹּכ רעד ןוא < ,ןהפ ןרַאפ
 יֹוזַא ,טסצֶאש ,ןהפ רעד ,ּוד יװ יװַא ;טכעלש רעדָא טּוג

 לָאז ,ןזיילסיוא יז רע ליוו ןויילסיוא ביוא ןּוא * .ןייז לָאז

 =  .גנוצַאש ןייד ּוצ ןופרעד לטפניפ ַא ןגיילוצ רע

 וצ .קילייה ויוה ןייז ןקילײה טעוו ןַאמ ַא זַא ןואי*

 רעדָא טוג זיא סע ביוא ,ןצַאטּפָא ןהפ רעד סע לָאז ,טָאג
 לָאז ױזַא ,ןצַאשּפָא סע טעװ ןהפ רעד יװ יװַא ;טכעלש

 -סיוא ליוו סע טקילײה סָאװ רעד ביוא ןוא ** ,ןײטשַאּב

 םעד ןופ לטפניפ ַא ּוצרעד ןגײלוצ רע לָאז ,זיוה ןייז ןזייל
 .םיא יב ןּבײלּב לָאז סע ןּוא ,גנוצַאש ןייד ןּופ טלעג

 .טעוו םּוטנגייא ןייז ןופ דלעפ םעד ןופ ביוא ןּוא * |

 רעד טיול ןייז גנּוצַאש ןייד לָאז ,טָאג ּוצ ןקילייה ןַאמ ַא
 קיצפופ ןיא ןטשרעג רֶמֹוח ַא ןּופ העירז יד :ןופרעד העירז

 ןופ דלעפ ןייז ןקילײה טעװ רע ּביוא = ,רעּבליז לֹקָׁש

 .גנּוצַאש ןייד טיול ןייטשַאּב סע לָאז ,לבֹוי ןּופ רָאי םעד

 לָאז ,לבֹוי ןכָאנ דלעפ ןייז ןקילייה טעװ רע םיוא ןוא *

 לָאצ רעד טיול טלעג סָאד ןענעכערַאּב ןהפ רעד םיא

 ,לבֹוי ןופ רָאי םעד זיּב ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ןרָאי יד ןּופ
 .גנּוצַאש ןייד ןופ ןרעוו טכַאמעג לָאז גנּונע כערּפָארַא ןַא ןּוא

 סָאװ רעד דלעפ סָאד ןזיילסיוא ליוו ןויילסיוא ּביוא ןּוא **

 םעד ןופ לטפניפ ַא ּוצרעד ןגיילוצ רע לָאז ,סע טקילייה

 רעדָא ,דלעפ סָאד ןויילסיוא טינ טעװ רע רעּבָא םיוא **

 ,דלעפ סָאד ןּוא יי

 "נגייא סָאד ןרעהעג לָאז ןהפ םּוצ ;םרח ןּופ דלעפ ַא יו יױװַא .,טָאג וצ קילײה ןייז לָאז ,לבֹוי םּוא סױרַא טייג סע ןעוו
 .ןופרעד םּוט

 .לָאז* ,םּוטנגייא ןייז ןּופ דלעפ םעד ןופ טינ זיא סָאװ ,דלעפ טפיוקעג ַא סנייז טָאג ּוצ ןקילייה טעוו רע ביוא ןּוא =

 ןיא גנּוצַאש ןייד ןבעג לָאז רע ןּוא ,לבל ןּופ רָאי םעד זיִּב גנּוצַאש ןייד ןופ ףערטַאּב םעד ןענעכערַאּב ןהפ רעד םיא

 ןּופ סע טָאה רע סָאװ םעד ּוצ ןרעקמוא ךיז דלעפ סָאד לָאז לבֹוי ןופ רָאי ןיא ** .טָאג ּוצ קילײה ,גָאט םענעגייא םעד

 ןקילײה ןפיוא ןייז לָאז גנוצַאש רעדעווטעי ןייד ןּוא * .דנַאל םעד ןופ םּוטנגייא סָאד טרעהעג םיא ּוצ סָאװ ,טפיוקעג םיא

 .לקָש רעד ןייו לָאז הָרֵנ קיצנַאװצ ;לקָש

 ;ןקילײה טינ רענייק ףרַאד םיא ,טָאנ וצ טפַאשהרוכב ןייז ךרוד טרעהעג סָאװ ,תומהּב ןשיװצ רוָכּב ַא רעּבָא *

 ןייד טיול ןויילסיוא ןעמ לָאז ,המהּב רעניירמוא ןַא ןופ ביוא ןּוא * .טָאג ּוצ רע טרעהעג ,ספעש ַא ייס ,סקָא ןַא ייס

 | ןרעװ | טפיוקרַאּפ רע לָאז ,ןרעוו טויילעגסיוא טינ טעװ רע ביוא ןּוא ;ןופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגיילּוצ ןּוא ,גנּוצַאש

 | .גנּוצַאש ןייד טיול

 ,ןשטנעמ ןופ ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןופ טָאג וצ םרח ןכַאמ טעו רעצימע סָאװ םרח ןײק רעּבָא *



 יתוקחב ,ארקיו | 214

 "ןנילא ןייז ןופ דלעפ םעד ןּופ רעדָא ,תומהב ןּופ רעדָא

 ;ןרעװ טויילעגסיוא טינ ןּוא ,ןרעוו טפיוקרַאפ טינ ןעק ,םּוט |
 זיא םרח רעכעלטיא .טָאג וצ טייקילייה עטסקילײה ַא

 ,ןשטנעמ ןּופ םרח ןרעװ טכַאמעג טעװ סָאװ םרח ןייק **

 ..ןרעװ טייטעג רע זּומ ןטייט ;ןרעװ טויילעגסיוא טינ ןעק

 ןעמָאז ןופ ,דרע רעד ןופ רשעמ רעכעלטיא ןּוא יי

 ;טָאג וצ טרעהעג ,םיוב ןּופ טכּורפ ןּופ ,דרע רעד .ןּופ
 יסיוא ןַאמ ַא ליוו ןוילסיוא ביוא ןּוא * .טָאג ּוצ קילייה

 ַא וצרעד ןניילּוצ רע לָאו ,רשעמ ןייז ןופ לייט ןוייל

 רעדניר ןופ רשעמ רעכעלטיא ןוא ++ .ןופרעד לטפניפ

 34-99 וכ

 אֵלְו רכָּמִי אל ותזחא הרשמו הָמָהְבּו םדאמ ולירשא
 רֶׁשֲא םרחדלכ ! :הוהיל אּוה םישדמישדס םֶרֹל-לַּכ לא 'בש

 ץֶרָאָה רשֲעַמ-לֶכְו :תֶמּי תומ הר אֵל סדק םֶרָחי
 -םִאְו :הָוהיל ׁשֶרֹק אּוה הוהיל ץֶּעָהיִרְּפִמ ץרָאָה עַרזִמ אל

 רַׁשֲעַמ-לָבְו לע ףסי ותישממ ורשעממ שיא לא לֵאָנ
 -הָיהְי ילָשַעָה טֶבָׁשַה תחת רֶבֲעַיירֶׁשֲא לָּכ ןאֹצְ יָקָּב |
 -םִאְוּונְריִמְיאלְו ערל םוטדיב רֵּקַבְי אל :הוהיל שר
 ;לֵאָני אל ׁשֶרָּפיהְְהִי וְָרּומְתו אוקדהיהו ּונְדיִמ רמה

 לארשי יִנָבילֶא הָׁשֹמ-תֶא הָוהי ךוִצ רֶׁשֲא תֹיִצְּמַה הלא רל
 :ניִס רַהְּב

 בוא ןכױזכָאג טינ לָאז ןעמ** .טָאג ּוצ קילײה ןייז רעטנעצ רעד לָאז ,טור רעד רעטנּוא טייג סָאװ ץלַא ןופ--ףאש ןּוא =

 יא רע יא לו ,ןטייבמּוא םיא ןעמ טעוו ןטייבמּוא ביוא ןוא ;ןטייבמּוא טינ םיא לָאז עמ ןוא ,טכעלש רעדָא טּוג זיא רע

 .ןרעוו .טזיילעגסיוא טינ ןעק רע ;קילייה ןייז טייּבמוא ןייז

 .יניס גרַאּב ןפיוא לארשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןהשמ ןטָאּבעג טָאה טָאג סָאװ טָאּבעג י יד ז ןענַײװ סָאד * 54 0 =

 קזח
 = ףטנ .העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקיו רפסד יקוטפ םוכמ

 = ?ןמיס דנ אב .הרשע ויתוישרפו :בוה רשבב עגנהו ויצחו :ןמיס |
 :ןמיס הלילו םמוי הגהי ותרוחכו ,םירשעו השלש וירדסו =

 ןיינמ :ןמיס ךכרבאו ךמע היהאו ,םירשעו העבש ויקרפו = |
 לכה .םיעבראו השש תומותסהו ,םישמחו םיתש תוחותפה =

 :ןמיס םודאו חצ ידוד ,תוישרפ םיעשתו הנמש |



 ,יניס רּבדמ ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ! א דָחֶאְּב ךעומ לֵהָאְּב יניִס רֵּבְרִמְּב השמ-לָא הוה רבו
 שדלח ר | | ובירצמ ץראמ םֶתאצְל .תינשה הָנֶשַּב ינשה שדחל
 | | ב םָתֹהּפְׁשִמְל לֵאדְׂשִי-ינּב תַרֲע-לְּכ שאר-תֶא ואש ןדְמאֵל
 ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןייגסיורַא רעייז ךָאנ רָאי ןטײװצ ץא ;ןָּבִמ !טֶתֹלְִלִנל רָכְז-לָּכ תומש רְַּסִמְּב םָתֹבָא תיִבָל
 יי .ןגָאזוציװַא  םֶתֹאֹוְדְקִּפִּת לֵאָרְׂשִיּב אֵבצ אָצי"לְּכ הלעמו הָנָׁש םיִדָׂשֶע
 ר הימל שיא שיא ּויְהִי םֶכְּתְִ :ןרהַאו הָּתַא .םֶתֹאִבְצִל
 ה ביִׁשָנֲאָה תומש הֶלֶאְו :אוה ויָתֹבֲא-תיִבְל ׁשאֹר שיא
 טול ,תוחפשמ ערעײז טיול לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ו ןֹצְמַׁשְל ;רּואיִדְשְדְּב רוצילֶא ןבוארלמ םֶכָּתִא ּודְמִעַי רֶׁשֲא
 ןעמענ ןופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעויהרעטַאפ ערעײז = ! ובָדניִמַע-ְֵּב ןוׁשְחַנ הלוהיל :יִףָשיִרּוצהְְּב סָאיִמְלְׁש
 | יי 2 ?ןלח-ןֶּב בָאילֲא ןלובול :רָעּוצדְָּב לֵאָנַתְנ רָבְשֶשיִל
 4 ד לֵאיִלְמַּנ הָׂשַנְמִל דיִהיִמַעדּב עֶמְׁשיִלֶא םירפאל ףכויי ינבל
 .לארׂשי ןיא ןכעלטיא ,רעכעה ןוא טלַא רֶאי קיצנַאוצ | + ב רָוָעילַא ןרל :יִנַעַדְגְדַּב ןָדיִבֲא ן ןמינְבְל :רּוְצהַדפְרְּ
 ערעייז טיול ןלײצ יז ריא טלָאז ,ליח ןיא סױרַא טײגסָאװ די 9 סא דיל :ןֶרְכָעוִּב לאיענפ רֶשֶאְל :ידַׁשיִּמַע
 ןאמ וצ ןייז ןלָאז ךייא טימ ןוא * .ןרהַא ןוא וד ,תונחמ יי הָדָעָה יאירק הֶלֶא :ןֶיִעְדִּב עַיִחֲא .ילָּתְפַנל ;לָאועד

 ו ו טס וי חמה וםה לארש יפלא ישאר םֶתובָא תֵֹּמַמ יִאיִׂשְנ |
 ןייז ןופ טפיוה רעד ןיא סָאװ ןַאמ ַא ,טבש ַא ןופ ןַאמ ּוצ ;זרֹומָׁשְּב ּובְּקִנ רשא .הָלֶאַה םיִשָנָאָה תא .ןרֲתַאְו חשמ

 רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןוא* .ןיוהרעטָאפ " ודל ינשה שדחל רֶחֶאְּבּליְקִה הָרעהילְּכ תא
 0 יה םיִרְׂשֶע ןְּבִמ תומש רֵּפְסַמְּב םָתֹבֲא תובל םֶתֹחָפְׁשִמלַע
 = ?ושמ-תֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ :םתלנְלנל הָלְעַמְ הנָׁש
 .ןיִדֵשירּוצ ןּופ ןוז רעד לָאימּולש ,ןועמש ןּופ * .ןרּואיַדש ןּופ יש רָכְּב מואר המ ם עס רָפדמְּב םֶדקְפמ

 ,שדוח ןטײװצ ןּופ גָאט ןטשרע ןיא ,דעומ-להוא ןיא

 הדע :רעצנַאג רעד ןופ רפסמ םעד ףיוא טמעני

 ןופ* .פעק ערעייו טיול ,ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי

 ןוז רעד רּוצילָא ,ןבּואר ןּופ :ךייַא טימ ןייטש ןלָאז סָאװ

 ,רֶכָׂשׂשִי ןופ * .ןבֶדְנימַע ןּופ ןוז רעד ןושחנ ,הדּוהי ןּופי | | ק ואהק לט = = ה הטוש חלחהמ לודתוו חווטס ןוטוש ח חע*

 ןוז רעד בָאיִלָא ,ןּולּובו ןופ * = .ןרַעּוצ ןופ ןוז רעד .לֵאנַתנ | |

 ןופ ןוז רעד לַאילמג .השנמ ןופ ;ןדוהימַע ןופ ןוז רעד עֶמֶׁשיִלֶא ,םירפא ןופ :ףסֹוי ןופ רעדניק יד ןּופ י* .ןענֹולַח ןופ

 ליג, ,רשֶא ןופ 18 ..ןידַׁשימַע ןופ ןוז רעד רֶזֶעיחַא ןֶד ןופ = = .ןינועדג ןּופ ןוז רעד ןְדיִבַא ,ןימינב ןופי* = .ןרּוצהָדֹּפ

 | -ןעֶיֵ ןּופ ןוז רעד עָריִחַא ,ילתפנ ןּופ :* .ןלֵאּועְד ןופ ןּוז רעד ףֶסְילֶא ,דָנ ןופ י* .ןענִרכֶע ןופ ןוז רעד

 יד ןופ טיילטפיוה יד .ןעמַאטשרעטָאפ ערעײז ןופ ןטשריפ ,הדע רעד ןּופ ענעפורעג ןעווענ ןענייז עקיזָאדידי 9

 ןפורעגנָא ןענייז סָאװ רענעמ עקיזָאדיד ןעמונעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא השמ .ןּוא = .ןעװעג ײז ןענייז לארשי ןּופ ןטנויוט

 = ןּבענעגנָא ןּבָאה יז ןוא ;שדוח ןטייווצ ןּופ גָאט ןטשרע ןיא הדע עצנַאג יד טלמַאזעגניײא ןּבָאה ייז ןוא * ,ןעמענ יד טימ

 טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעוייהרעטָאּפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול טרוּבעג רעײז

 / נס רמדמ ןיא טלייצעג ייז רע טָאה ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יוזַא * .ּפעק ערעייז טיול ,רעכעה ןּוא

 ,רעזײהרעטַאפ:ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעײז טיול ןטרּוּבעג ערעייז ,רוָכּב סלארשי ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןוא" <>
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 רעדעווטעי ,פעק ערעייז טיול ,ןעמענ ןופ לָאצ רעד ךָאנ

 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ןיושרָאּפסנָאמ

 ,עטלייצעג ערעײזיי--ליח ןיא סױרַא טײג סָאװ רעכעלטיא

 טנויוט קיצרעפ ןּוא סקעז ןעוועג ןענייז ,ןבואר טבש ןּופ

 יי .טרעדנוה ףניפ ןּוא

 טיול ןטרובעג ערעייז ,ןועמש ןופ רעדניק יד ןּופ =

 ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעײז

 ,פעק ערעייז טיול ,ןעמענ ןופ לָאצ רעד ךָאנ עטלייצענ

 ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ןױשרַאּפסנַאמ רעדעווטעי

 ערעײזיי-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעכעה

 ןוא טנויוט קיצפופ ןוא יי ,ןועמש + טבש ןּופ  ,עטלייצעג

 | | .טרעדנוה יירד

 טיול ןטרּוּבעג ערעייז ,דָג ןופ רעדניק יד ןופ *

 רעד ךָאנ ,רעוייהרעטֶאפ ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעײז

 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,ןעמענ ןופ לָאצ

 ,עטלייצעג ערעייו *-ליח ןיא סױרַא טיג סָאװ רעבעלטיא
 טרעדנוה סקעו ןּוא טנזיוט קיצרעפ ןוא ףניפ , דָג טבש ןופ

 -  .קיצפופ ןוא

 טיול ןטרובעג ערעייז .הדוהי ןופ רעדניק יד ןּופ 2% |

 רעד ךָאנ ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעייו

 ,רעכעה ןּוא טלַא רֶאי קיצנַאװצ ןופ ,ןעמענ ןופ לָאצ

 ,עטלייצעג ערעײז יי--ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא

 רבדמב ,רּבדמּב

 זיינצ 

 יַּפְמִמּב םָתֹבֲא תיִבָל םֶתְֹּפְׁשִמְל םֶתֹדְלֹוּת לֵאָרְׂשִי
 לָּכ הָלְצַמְו הָנָׁש םיִרְׂשָע ןֵבִמ רֶכָחלִּכ םמלְנלִנְל תומש

 ' ףלא םיִצָּבְרַאְו השש ןבואר הטמל םהידקפ :אָבְצ אָצֹי אכ
 4 :תואמ שמחו |

 ויָדְקִּפ םתְבָא תיִבְל םַתחּפְשִמְל םֶתֹרְלוּת ןועמש ינבל בכ
 לש םיִרָׂשָע ןֶּבִמ רֶכָזלְּכ םֶתְלְגְלְנל } תומש .רַּפְסִמְּכ

 הרָעְׁשִּת ןועמש הטמל םֶהיֵדְקִּפ .:אָבָצ אצי לכ הָלָעַעְו >
 ַפ :תואמ שלשּו ףֶלֶא םיִׁשִמֲחַו

 תֹומָׁש יַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיִבְל םֶתֹחְּמ שמל םֶתֹדְלֹוּת ד נבל דב
 העמל םהיִדְּפ :אָבצ אצי לָּפ הֶלָעְַו הָָׁש םיִרׂשֶע ןֶבִמ חי

 ּפ שמו תוֶאמ ששְ פלא םיִעָּבְרַאְו הָּׁשִמֲה דג
 יֵפְסִמְּב םָתֹבֲא תיבל םֶתְחּפְשִמְל םֶתֹדְלּוּת הוה ינבְל וכ
 םֶהיֵדְקִּפ :אָבָצ אי לָפ הָלְַו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ תמש 5

 פ :תֹואמ ׁשֵׁשְו ףֶלֶא םיִעְבַׁשְו הָעָּבְרַא הדוהי הטמל
 רַפְסִמְּב םָתֹבֲא תיבל םֶתֹחְַּׁשִמְל םָתֹדָלוְּ רָכשֶש יִנָבְל חנ
 םֶהיֵדְקִּפ :אָבְצ אָצי לכ הָלָעַמְו הָנָׁש םירשע ןְּבמ תמש כ

 פ :תואְמ עַּבְרַאְ ףלא םיִׁשִמֲַו הָעָּבְרַא רכששי הטמל |
 רַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיבל םֶתֹהְּפְׁשִמְל םֶתֹרְלּּת לבו נבל ל
 םֶהיֵדְקִּפ :אָבְצ אצי לּפ הָלָעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ תמש אל

 .פ !תואמ עּבְרַאְו ףֶלֶא םישמחו הָעְבִׁש ןלּובו הֵּטַמְל
 תריבל םְָֹפׁשִמְל םֶתֹרְלֹוְּת םיִרְפָא ינבל ףס נבל בל

 = הָלָעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשָע ןֶּבִמ תמש רַּפְסִמְּב םָתֹבֲא
 ףלא םיִעָּבְרַא םִיִרְפִא הטמל םֶהיִדְקִּפ ּאָבְצ אצי א

 | ּפ / . זתואמ שמחו
 רַפְסמְּב םָתֹבָא תיבל םֶתְֹׁשִמְל םָתֹרְלֹוּת הש ינבל דל
 = םֶהיֵדְקִּפ :אָבצ אצל לָפ הֶלָעַמְו רָָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ תמש הל

 | 5 !םִיִתאָמּו ףֶלֶא םישלשו םִינְׁש השנמ הטמל
 רֵּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיבל םֶתְַֹׁשִמְל םַתְְלִה ןמָיִנְב יגְבְל יל סקעו ןוא טנזיוט קיצעביו ןוא ריפ ,הדוהי .טבש -ןּופ

 | | | | - ,טרעדנוה

 לָאצ רעד ךָאנ ,רעזיהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעייו טיול ןטרובעג ערעייו ,רֶכָׂשׂשִי ןופ רעדניק יד ןופ =

 טבש ןופ ,עטלייצעג ערעייו *-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןופ

 | | | = = :.טרעדנוה ריפ ןוא טנויוט קיצפופ ןּוא ריפ ,רֶכָשְשְ

 לָאצ רעד ךָאנ ,רעוייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעײז טיול ןטרּוּבעג ערעייז ,ןולובז ןופ רעדניק יד ןּופ **

 טבש ןופ ,עטלייצענ ערעייזיי-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעבעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמעג ןּופ

 יי | | .טרעדנוה ריפ ןּוא טנויוט קיצפופ וא ןּביז ,ןּולּובו

 ערעייז שול ,תוחפשמ ערעייז טיול ןטרּוּבעג ערעייז ,םירפא ןופ רעדעק יד ןופ :ףסֹו ןופ רעדניק יד פפה =

 -ליח אה סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעויײהרעטָאּפ

 .טרעדנוה ףניפ ןוא טנויוט קיצרעפ ,םירפא טבש ןופ ,עטלייצעו ערעײזי :

 לָאצ רעד רָאנ ,רעוייהרעטַאפ ערעיײז טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול ןטרובעג ערעייז ,השנמ ןופ רעדניק יד ןופ 7

 טבש  ןופ ,עטליצעג ע ערעיײז %:-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןּופ

 יי יי --% -.טרעדנוה ײװצ ןּוא טנויוט קיסיירד ןּוא ײװצ ,השנמ

 ןּופ לָאצ רעד ךָאנ ,רעוײהרעטָאפ ערעייו טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול ןטרוּבעג ערעייז ;ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ יז
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 - ול םֶהיִרְקִּפ :אָבְצ אָצי לכ הפ ל לָנָש םיִרְשִע ןֶבִמ תמש -
 - פ :תואמ עבר ףלא םישלשו | הָׁשַמֲח ןמָינב | הטמל
 חל ייַפְמִמְּב םתֹבֲא תיבל םָתֹהְּפְׁשִמָל םתְדְלות ה נבל
 = טל םֶהיֵדְקִּפ :אָבָצ אי לּכ הָלָעַמְו הָנָׁש םיִרָׂשֶע ןֶּבִמ תמש
 פ  :תֹאֵמ עֶבֶׁשּו ףלא םיששו םִינָׁש ןד הָּמִמָל

 מ רַפְסַמְּב םתֹבֲא תיבל םָתֹהְְּׁשִמְל םָתדלית רֶׁשֲא ינבל |
 .אמ םֶהיֵדְקִּפ :אָבְצ א לֵּכ הָלָעַמְו הֶנָש םיִרָׂשֶע ןֶּבִמ תמש
 פ :תֹאמ שמחו ףלא םיִעָבְרַאְו רָחֶא רֶׁשֲא הטמל
 במ רָפְסַמָּכ טָתֹבֲא תיבל םָתְֹּפְׁשִמְל םֶתדְלִת יִָּתְפַ יִנּב
 = ימ םָהיִדְקפ :אָבָצ אי לֵּכ הָלָעַמְוהָנָׁש םיִרְׂשֶע ןָּבִמ תמש
 פ :תואמ עפראו ףלא םישמחו הָשלְׁש יֵלָּתְפַנ הּמִמְל
 דפ ללָאְרָשְי יאש |רסאְו השמ דדקָפ רֶׁשֲא םידקפה הלא
 זמ ֵלָּכ ויהיו יָה ויתבאהתיבל דַחֶאישיִא שיא רָשָע םיִנָׁש
 הָלָעַמְהֶנָש םיִרשע ממ םתבא תיבל לאדׂשייינב ידוקפ
 יי תואמ"שש םיקפהילָּכ המ :לֶאְרְשיִּב אָבְצ אציל
 מ ולה ּוםיׁשִמֲחַו תוֶאמ שטח םיִפְלֲא תֶשְלשּו ףלָא
  .פ ּומָכֹותְּב ְּרְקִּפְתֶה אָל םֶתֹבֲא הטמְל
 5 רקפת אל ןל הטמחתא ךא :רמאל השמ"לָא הָוהְי רכדוו
 . דקפה התאו :לארשי יב ְךֹתְּב אָּׂשִת אֵל םשארחתאו
 -רֶשֲא-לָּכ לַעְו לַּכ-לָּכ לעו תֶדֵעָה ןֵׁשִמ-לַע םיולהדתא
 .יוהָתְרָׁשְי םהו וָלַכ-לָּכיִתֶאְו ְִּׁמַה-תֶא יִאְׂשִי המה ל
 א םִילַה 'תא וריי ןּכְׁשִּמַה עָסְנִּו נח כשל םיִבָמְו
 ;ץרָמֹוי ברקה רוחו םִיוְלַה ותא א מיק ןפשמה תהו
 בנ :םֶתאְבַצְ וליל שיאו ודנחמדלע שיא לארשי ינ ונח
 ג לע ףצכ | היהידאלו תדעַה שלי םיִבָס וחי םיולהו
 = ןֵכְׁשִמ תֶרָמְׁשִמ-ִתֶא םולה משו לֵאָרְׂשִי יִנְּב תֶע
 דנ דתֶא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲא לכְּכ לֶאְרְשי יִנָּב ושעיו :תֹודעַה
 א וע ןק הָׁשֹמ

 27 . רפדמב ,רּבדמּב |

 רעכעלטיא ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,ןעמענ

 טבש ןופ ,עטלייצענ ערעייז יז--ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ

 .טרעדנוה ריפ ןוא טנזיוט קיסיירד ןוא ףניפ ,ןימינּב

 טיול ןטרובעג ערעיו הד ןּופ רעדניק לד ןּופ =

 | רעד ךָאנ ,רעזיהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעײז

 ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,ןעמענ ןּופ לָאצ

 ,עטלייצעג ערעײז יי-ליח ןיא סױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא

 .טרעדנוה ןביז ןוא טנויוט קיצכעו ןוא ייווצ ,ןָד טבש ןּופ

 טול ןטרוּבעג ערעלו ,רשָא ןופ רעדניק יד ןופ יי

 רעד .ךָאנ ,רעֶזייהְרעֶטאפ ערעַײז טיול ,תוחפשמ ערעיו

 ,העבעה .ןּוא | טְלַא .רָאי .קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןּופ לָאצ

 ,עטליײצעג ערעיײז %-ליח ןיא סַױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא

 .טרעדנּוה ףניפ ןוא טנויוט קיצרעפ:ןוא ןייא ,רשֶא טבש ןופ

 : טיול .ןְטְרּוּבעג- .ערע"ו ,ילתפנ ןופ רעדנק יד

 רעד ךֶאנ ,רעוייהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעייז

 ,רעכעה ןּוא .טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,ןעמענ ןופ לָאצ

 ,עטלייצענ ערעײז =--ליח ןיא סױרַא טייג סָא וו רעכעלטיא

 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפופ ןוא יירד ,ילּתפנ טבש ןופ

 ןרהַא ןוא השמ סָאװ עטלייצעג יד" ןענייז סָאד =

 ,ןַאמ ףלעװצ ;לארשי ןופ ןטשריפ יד ןּוא ,טלייצענ ןּבָאה |

 = ןּוא < :ןעװעג ₪ ןעגייז זיוהרעטֶאּפ ןייז ןופ ןַאמ ןייא ּוצ

 ערעײז טיול לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ עטלײצעג עלא

 | -ןעוועג } ןעצייז ,לארש ןיא ליח ןיא סיורָא טייג סָאװ רעכעלטיא ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,רעזייהרעטָאפ

 רעּבָא < טי .קיצפופ ןוא טרעדנוה ףעפ ןוא טנזיוט ײרד ןוא טנויוט טרעדנוה לָאמ .סקעז ןעװעג ןענייז .עטלייצעג עלַאיי

 - ןשיװצ ןרָאװעג טלייצעג טינ ןעציי םַאטשרעטָאפ רעו טיול םיל יד

 :ןָאז וצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג וא 5 =

 ..לארׂשי ןופ רעדניק יד ןשיװצ ןעמענפיוא טינ ּוטסלָאז לֶאְצ

 רעייז .ןוא  ,ןלייצ ט יג ג וטסלָאז רעּבָא . יול | טבש םעד יי

 ,ץעזעג ןופ ךפשמ םעד רעביא םייול יד לעטש וד אנ

 ,םילּכ עשו עלא .ןוא .ןכשמ םעֶד גָאט ןלָאז ײז ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא רעּביא ןוא , םילּכ ענייז עלא רעביא ןוא

 םייול | יד םיא .ןלָאז ןּבשִמ ןופ ןעזצ םייּב ןוא < = .ןרעואל יז ןלָאז ןכשמ םעד םּורַא דנור ןּוא ;ןעֶנידַאּב םיא ןלָאז ייז יא

 ' .ןרעוו טייטעג לָאז טנענעג סָאװ רעדמערפ רעד ןוא ,ןלעטשפיוא םיִיול יד םיא ןלָאו ןּכשִמ ןופ ןעּור םייּב ןּוא ,ןעמענּפָארַא

 = ;תונחמ עהעַײז טיול פיו יב רעבעלטיא ןוא ,רעֶנַאל ןייז ןיא רעכעלטיא ןרעגַאל לָאז ;לֵאְרׂשִי ןופ רעדניק יִד.ןּוא *

 ג הניק יד ןופ הדע רעד ףיוא ןרָאצ ַא ןייז טינ לָאו סע ידפ ,ץעועג:ןופ ןפשמ םעד םּורַא דנור ןרעגַאל ןלָאז םייול יד ןוא =

 - ,ץעזעג ןּופ ןּכשִמ םעד ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןלָאז םיִיָול יד ןּוא - .לארשי ןּופ

 2 ןאטעג יז ןֿבָאה ווא :,ןהשמ ןליופאב טו טָאה טָאג סָאװ ץלַא לוו ױזַא :ןָאטעג ױזַא ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק 55 ןוא האי
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 ְָנִד-לַע שיא :רְמאֵל ןְרָהַא-לֶאְו הָׁשֹמילֶא הָוהָי רדיו ??  ,ןענרהַא וצ ןּוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא בר
 -לֶהְאָל ביִבָס דְגמ לֶאְרְשַיַיִנּב ונַחְי טעבַא תיבל תתאב

 הָדּוהְי הָגָחִמ טֶגֵּד הָחרְִמ הָמְרַק םיִנֹחַהְו :יִנֲחַי ךעומ 3 |
 וָאְבְצּו :בָדְניִמִעְדּכ ןוָׁשְחַנ הָדּוהְי ינְבְל איִׂשָנו םֶתאְבְצְל ד ןופ סנכײצ יד טול ,ןָאפ ןיו "ב רעכעלטיאי =

 ;כינחהו :תואמ ששְו ףֶלֶא םיעבש הָעָּבְרַא םָהיִרְמִמּו ה ןופ רעדעק יד ןרענַאל ןלָאז ,רעוייהרעטָאפ ערעלז
 :רעוצדפ לֵאָנְַנ רכששייגבל אישנו רָכשׂשִי הטמ 9

 :תרואמ עַּבְרַאְו ףֶלֶא םישמחו חו הָעְבְרִא ויפו יִאְבְצּו |
 ואָבְצו :ןלחְּב בָאילָא ןלובז י ינבל | איִׂשָנְ לז הטמ ז | "פיואנּוז ּוצ חרומ ןיא ןרעגַאל סָאװ יד ןּוא + .ןרענַאל יז

 -לָּכ :תֹוִאָמ עַּבְרַאְו ףלָא םיִׁשִמֲחַו הָעְבִׁש ויָדְקְפּו ט טול הדּוהי ןופ רענַאל םעד ןּופ ןָאפ יד :ןייז ןלָאז גנַאג
 -תֶׁשִׁשְו ףלא םינמְ ףלֶא תַאְמ הָרּוהְי הֶגָחמְל םילקפַה ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייז

 לנד ס טָפַי הנשאָר םֶתאְבצְל תואמדעפרַאו םיפלא |
 רוציִלֶא ןְבּואְרְי ינבל אישה םָתֹאָבְצִל הנמיתזבואר הנחמ -

 שמחו ףלא םיִעָּבְרַאְו השש ויָדְקִפּו ואב !רֹואיֵרְׁשְרִּ אי = .טרעדנוה סקעו ןוא טנויוט קיצעביז ןּוא ריפ ,עטלייצעג
 ןֹועְמִׁש ינבל }7 אישנו ןועמש הממ וָלָע םנוחהו +תואמ = םעד טימ ,רָכָששי טבש :םיא ןּבעל ןרעגַאל סָאװ יד ןּוא *

 םיִׁשִמֲחְו הָעְׁשִּת םֶקיֵדְקִפו וָאְבִּו :יִדשירוצדב לֵאיַמְלְׁש :
 לא רֶג ינְבְל אישנו דג הטמו :תואמ שלשו ףלא ד וי -

 ףלֶא םיִעָּבְרַאְו הָׁשִמֲח םֶהיֵרְקִמּו וִאָבְצּו :לָאעֶרְדִּב ט = קיצפופ ןוא ריפ ,עטלײצעג ענייז-ליח ןַיז ןוא* ,ןרָעוצ
 תַאְמ ןְבּואְר הנחמל םיִקפַהלְ :םישמחו תֹוָאֵמ ששו = טשריפ םעד טימ ,ןולובז טבש' ;טרעדנּוה ריפ ןּוא טנויוט

 םֶתאבְצְלמיׁשִמֲהַו תואמ"עפראו \ףלא םישמחודחַאוףלא
 ךותְּב םיולה הגסמ ךעומ"לֶהֶא עס ם :עָמִי םמשו ז

 ס :םהילְדל ודיילע שיא ועין נחי רֶׁשֲאַּכ תנחמה
 טי ינבל ל אישנו המ ֶתאָבְצְל םִיַרְּפָא הנחמ לנד חי רעגַאל םעד ןופ עטלײצעג עלַא*  .טרעדנוה ריפ ןּוא
 ֶלֶא ל םהידקפו ואָבְצּו :דּוהיִמעְרִּב עמשילא < טניױט סקעז ןוא טנויוט קיצכַא ןוא טרעדנוה :הדוהי ןופ

. : : 
 | תדע בל אמ הש המ ווְָָו :תֹאְמ שמה "= ןעיצ ןלָאז ייז .תונחמ ערעײז טיול ,טרעדנוה ריפ ןּוא

 םישלשּו יש םֶהיֵרְקִפּו ָאָבְצּו !רוצהָדְפוִּ לָאילמָ |
 ןקיבא נב ינְבִל אישנו מנכ הטמו !םִיָאָמּו ףֶלֶא -- ו

 וצ ןייז לָאז ןבּואר ןופ רַעגַאל םעד ןופ ןֶאּפ יד י*

 :ןגָאז וצ ױזַא

 ןלָאז דעֹומילהֹוא םעד םּורַא דנור רעּביאנגעקַא ;לארשי

 ערעייז--ליח ןייז ןוא + ,ןבָדְניִמַע ןופ ןוז םעד ןֹוׁשחַנ ,הדּוהי

 ןופ ןוז םעד לֵאנַתנ ,רֶכָׂשׂשִי ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ

 ,ןענולח ןופ ןוז םעד בָאילֶא ,ןּולּובז ןופ רעדניק יד ןּופ

 טנזיוט קיצפופ ןּוא ןביז ,עטלייצעג ענייז-ליח ןייז ןּוא *

 קמ מק לי

 יד ןופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייו טיול ,םורָד

 ףניפ ןוא טנויוט קיצרעפ ןוא סקעז ,עטלייצעג ענייו-ליח ןייז ןוא י* ,ןרּואידש ןּופ ןוז םעד רוצילָא ,ןבואר ןּופ רעדניק

 םעד לָאימּולש ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,ןועמש טבש :םיא ןבעל ןרעגַאל סָאװ יד ןוא* .טרעדנוה

 טימ ,דָג טבש ןּוא + ;טרעדנוה יירד ןוא טנויוט קיצפופ ןּוא ןיינ ,עטלײצענ ערעייז-ליח ןייז ןוא < ,ןיִדָשיִרּוצ ןופ ןוז

 קיצרעפ ןוא ףניפ ,עטלייצענ ערעייו-ליח ןייז ןּוא +  ,ןלָאּועְר ןופ ןוז םעד ףֶסֶילֶא , דָג ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ םעד

 .קיצפופ ןוא טרעדנוה סקעז ןּוא טנזיוט

 ןוא טרעדנוה ריפ  ןוא טנויוט קיצפופ ןּוא ןיא ןוא טנויוט טרעדנּוה ,ןבּואר ןופ רעגַאל םעד ןופ עטלייצעג עלַא :

 | .עטײװצ יד ןעיצ ןלָאז ייז ןּוא .תונחמ ערעײז טיול ,קיצפּופ

 לָאז ױזַא ,ןעּור יז יװ יװַא ;ןרענַאל יד ןופ ןטימ ןיא ןעיצ לָאז ,םייול יד ןופ רענַאל רעד ,דעומ-להוא רעד ןוא" = =

 | .סענָאפ ערעייז טיול טרָא ןייז ףיוא רעכעלטיא ;ןעיצ יז

 ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ םעד טימ ,ברעמ ּוצ ןייז לָאז תונחמ רעייז טיול םירפא ןּופ רעגַאל םעד ןופ ןָאפ יד" -

 ןוא *  .טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנזיוט קיצרעפ ,עטלייצעג ערעייו-ליח ןייז ןוא * ,ןדּוהימַע ןופ ןּוז םעד עַמָשיִלֶא ,םירפא

 ערעייז -ליח ןייז ןּוא * ,ןרּוצהָדּפ ןּופ ןוז םעד לָאילמַנ ,השנמ ןופ רעדניק יד ןּופ טשריפ םעד טימ ,השנמ טבש םיא ןּבעל

 ,ןימינּב ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ םעד טימ ,ןימינב טבש ןּוא < ;טרעדנוה ײװצ ןּוא טנזיוט קיסיירד ןוא ייווצ ,עטלייצענ



 7 ,13 ןב

 גכ עָּברַאְו לא םישלשו השמחה םקידקפו וֶאָבְצּו :ינעַדְגְּב
 דכ דתֶנַמשו הלא תאמ םִיַרָפֶא הנמל םיִלְקְּפַהיִלְּכ :תואמ
 הכ יָה .ס  :ועָסִי םיִשְלְטו םַתאְבְצְל הָאְמּו םיפלא
 -ןּב רֶוֶעיִחֲא ןָד 5 ינבל איׂשָנְו םָתֹאָבְצִל הָנפְצ ןד הנחמ
 ט עָבְשּו .ףֶלֶא םיששו םינש .םהידקפו וִאְבְצו :יִּדׁשיִמִע
 כ רֶׁשֲא יֵנְבַל איִׂשָנְו רשֶא הטמ ול םיִנֹהַהְו :תואמ
 הנ ףֶלֶא םִעּבְרַאְו דָחֶע םהידְקפו ואְבְצ :ןרְכֶעְךּכ לֵאיעְנַּפ
 טכ צֶריִחֲא ילתפנ ינבל אישתו "לת הטמו :תואמ שמחו
 ל עָּבְרַאְו ףלא םישמחו הָׁשלְׁש םֶהיֵדְקִפּו ואְבְצו !ןְניֵעְדִּב
 אל הדעבשו ףֶלֶא תַאְמ ןֶד הנחמְל טידקפַהְלּכ .+תואָמ
 =+ 5 ;םֶהיֵלְגִדְל וְכִי הָנֹרַחְאָל תואמ ששו | ףלא םיִׁשִמֲחַו

 - בל זתֹנהַּה ידוקפילּפ םָתֹבֲא תיכל לֵאְרְִׂייִגפידּוקְּפ הלא |
 תואמ שהו םיִפְלַ תשלשו םֶלֶא תואמ"שש םֶתאֵבְצְל
 ל ררֶשֲאַּכ טָארׂשי נב ותְּב ּולְקָפְתֶה אל םולהְו :םיִׁשִמֲחַ

 דל הָחִציירְׁשֲא לכָכ לארְׂשִי יִנְב ושעו :השמ"תא הָוהְי הוִצ |
 ויתחפשמל שיא ּונְסְנְוִכְו םהילגדל ונחדכ הֶׂשֹמ-תֶא הָוהְי
 / {וָתֹבֲא בלא

: 
 בר זידׁשמ-תֶא הָוהְי רֵּכִּד םֹויְּב השמו ןְרָהַא תל הֶּלֵאְ
 ג אּוהיִבֲאַו בדָנ  רֵכְּבַה ןְרָהַאיַנּב תמש הֶּלֵאְו :יִניִס רַהְּב
 ג םםיִנֲהְּכִה ןרָהַא ינְּב .ןתֹומְׁש הלא :רָמָתיִאְו ְךֶֶעְלֶא
 ד אּוָהיִבֲאַו בָדְנ תמו :ןהכְל םֶדָי אָלְמירׁשֲא םיִקָׁשִּמַה
 יס יַּמְַמְּב הָוהְי ינפל הָרְנ שא מָבְרְקַהְּב הֶוהְייִנְפַל
 ןֶרְא א נפל דַמָתיִאְו רֶזעְלא ןח םֶהָל יָיְהיאְל םיִנְבּו
 פ :םֶהיֵבֲא
 7 יול הָמַמ-תֶא בֵרֶקַה :רְמאַּכ השמ"לֶא הָוחְי רכַדָו
  צֶרְמֶׁשָו :ותא ּוְתְרִׁשְו ןקּכה א פל ותא ָּת ּתְרַמְעַהְ

= 

 קיזב ףמק 'דק ,ב

 רּבדמּב ,רּבדמּב

 ;טרעדנּוה ףניפ ןּוא טנויוט קיצרעפ
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 -עג ערעייו-ליח ןייז ןוא * ,ןינֹועדִנ ןופ ןּוו םעד ןְדיִבַא

 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזױט קיסיירד ןוא ףניפ ,עטלייצ

 טרעדנוה ,םירפא ןופ רעגַאל םעד ןּופ עטלײצעג עלַא *+

 .תונחמ ערעייז טיול ,טרעדנּוה ןּוא טנויוט טכַא ןּוא טנויוט

 < = .עטירד יד ןעיצ ןלָאז יז ןוא

 ,ןופצ ּוצ ןייז לָאז ןָד ןופ רעגַאל םעד ןופ ןָאפ יד *

 ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ םעד טימ ,תונחמ ערעייז טיול

 ערעייז-ליח ןייז ןּוא * ,ןיִדָשיִמַע ןופ ןוז םעד רֶזֶעיחַא ,ןֶד
 | .טרעדנוה ןביו ןּוא טנויוט קיצכעז ןּוא ייווצ ,עטלייצעג

 םעד .טימ ,רשֶא טבש :םיא ןּבעל ןרעגַאל סָאװ יד ןּוא *י

 ןופ ןוז םעד לֵאיִעגַּפ ,רשֶא ןופ רעדניק יד ןּופ טשריפ

 ןוא יא ,עטלייצעג ערעייו-ליח ןייז ןוא * .,ןענְרכֶע

 ,ילתפנ טבש ןוא*
 םעד עךיחַא ,ילתפנ ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ םעד טימ

 ןוא יירד ,עטלייצעג ערעייז-ליח ןייז ןּוא ** ,ןענְניֵע ןופ ןוז

 ןופ עטלײצעג עלָא** .טרעדנוה ריפ ןּוא טנזיוט קיצפּופ

 קיצפופ ןּוא ןביו ןּוא טנזיוט טרעדנוה ןָד ןּופ רעגַאל םעד

 טיול טצעלּוצ ןעיצ ןלָאז ייז .טרעדנּוה סקעז ןוא טנויוט

 | 0/0 .סענָאפ ערעייו

 ןופ רעדניק יד ןופ עטלײצעג יד ןעניו סָאד **

 ןופ עטלייצענ עלַא ;רעזײהרעטָאפ ערעייז טיול ,לארשי |
 - לָאמ סקעז ןעוועג ןענייז ,תונחמ ערעייז טיול ,ןרעגַאל יד

 | ןרָאװעג טלייצעג טינ ןענייז םייול יד רעּבָא" .קיצפופ ןוא טרעדנוה ףניפ ןוא טנויוט יירד ןּוא טנויוט טרעדנוה

 .ןהשמ ןליופָאב טָאה טָאג יװ ױזַא ;לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ

 טּורעג ייז ןּבָאה ױזַא ;ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא ןָאטעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא יי |

 .ויוהרעטַאפ ןייז יי'ב ,תוחפשמ ענייז טיול רעכעלטיא ,ןגיוצעג יז ןּבָאה יוזַא ןוא ,סענָאפ ערעײז טיול

 ןּוא* .יעס גרַאּב ןפיוא ןהשמ טימ טדערעג טָאה טָאג ןעוו ,ןהשמ ןּופ ןּוא ןענרהַא ןופ ןטרובעג יד ןענייז סָאד ןואי | א

 .רָמָתִיא ןוא ,רֶזָעלֶא ,אּוהיבַא ןּוא ,בֶדָנ רוָכּב רעד :ןיז סנרהַא ןופ ןעמענ יד ןענייו סָאד

 .הנּוהּכ יד ןָאט ּוצ טנַאה רעײז טליפרעד טָאה עמ סָאװ םינהפ עטּבלַאועג יד ,ןיז סנרהַא ןּופ

 ןעמענ יד ןענַײז סָאד י

 אּוהיבַא ןוא בָדָנ ןוא *
 לז ןבָאה רעדניק ןייק ןוא ,יניס רּבדמ ןיא , טָאג רַאפ רעייפ דמערפ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןעוו טָאג רַאפ ןּברָאטשעג ןענייז

 .ןענרהַא רעטַאפ רעייז ןּבעל םינהפ ןרָאװעג ןענייז רֶמָתיֵא ןּוא רֶוֶעלֶא ןוא ;טַאהעג טינ

 ןרהַא רַאפ ןלעטש םיא טסלָאז ןּוא ,יִוֵל טבש םעד ןענענעג ךַאמ" :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא *
 ןרַאפ הדע רעצנַאג רעד ןופ גנוטיה יד ןּוא גנוטיה ןייו ןטיה ןלָאז יז ןוא' .ןענידַאּב םיא ןלָאז ייז ןּוא ,ןהפ םעד



220 

 .ןּבשִמ ןופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ,דעֹומ-להֹוא

 ןופ גנוטיה יד ןּוא ,דעֹומ-להֹוא ןּופ םילּכ עלַא ןטיה ןלָאז

 .ןפשמ ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ;ןיז ענייז ּוצ ןּוא ןענרהַא ּוצ םיִיול יד ןּבעג טסלָאז ןואי

 יז ןּוא 5

 ןּופ רעדניק יד ןּופ םיא ּוצ ןּבעגעגּפָא יז ןענייז ןּבעגענּפָא

 ,ןלעפַאּב וטסלָאז ןיז ענייז ןּוא ןענֹרהַא ןּוא יי .לארׂשי

 סָאװ רעדמערפ רעד ןוא ,הנּוהּכ רעייו ןטיה ןלָאז יז

 | .ןרעוו טייטעג לָאז טנעֶנעג

 ןּוא * :ןנָאז ו ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא

 ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןּופ םייול יד ןעמונעג ּבָאה ,עו ,ךיא

 טכַארט םעד טנפע סָאװ רוָכּב ןכעלטיא טָאטשנָא לארשי

 ןרעהעג ןלָאז םיִיול יד ןּוא ;לארׂשי ןופ רעדניק יד ןשיווצ

 ;רוָּכּב רעכעלטיא טרעהעג רימ ּוצ םורָאװ < .רימ ּוצ

 רוכב ןכעלטיא ןגָאלשרעד ּבָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןוא

 ןכעלטיא רימ ּוצ טקילײהעג ךיא בָאה םִיַרצִמ דנַאל ןיא

 רימ וצ .המהּב ַא ןיּב ןשטנעמ ַא ןופ ,לארשי ןיא רוָכּב

 0 .הוהי ןיּב ךיא :ןרעהעג יז ןלָאז

 ,ינט רבדמ ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא 2%

 ערעייז טיול יול ןופ רעדניק יד לייצ * :ןגָאז ּוצ יא

 -סנַאמ ןכעלטיא ;תוחפשמ ערעייו טיול ,רעזייהרעטָאפ

 יז וטסלָאז רעכעה ןוא טלַא שדֹוח ַא ןופ ןױשרַאּפ
 | וו יו רב | ןלחצ

 ןופ ליומ םעד טיול טלייצעג ײז טָאה השמ ןוא 16 |

 .ןרָאװעג ןלױפַאּב זיא רע יװ ױזַא ,טָאג

 .ירָרמ ןּוא =

 .לָאױוע ןוא ,ץֹורבֶח ,רָהצִי ןּוא ,םָרמַע :תוחפשמ ערעייז טיול ןתֶהק ןופ

 רבדמב ,רּבדמּב

 :ותרבע לָבְל כ |

 .יִעְמָש ןוא ,ינבל :תוחפשמ ערעייז טיול ןענושרנ ןּופ ןיז יד ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןוא +*
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 דעומ לֶהָא נפל העל תֶרֶמְׁשִמ"תֶאְו וּהְרַמְׁשִמ-תֶא
 יכָהֶא יֵלְּכ-לָּכיתֶא וימשו :ןָכָשמַה תַדבֲע-תֶא רבעל
 :ןּכְׁשִּמִה תֶרֹבֲע-תֶא דֶבֲעַל לארשיינּב תרמשמ"תאו דַעומ -

 הָמַה םנותנ םתְ וינבלו ןרהאל םלהידתא ! הָּתַתִה ט
 ורמשו רקפת נב תֶאְו ןרהאחתאו :לארשי ינב תֶאמ ול
 8 | :תֶמּוי ברקה רָּזַהְו םָתָּנְְּכ-תֶא
 "תא .יתחסל הגה יאו +רמאל השמדלא הָוהְו רדיו
 ינּבִמ םֶחָר רֶשּפ רֹוָכְב-לָּכ תחת לָאָרְְִׂינּב ךוחמ םִלַה

 -לָכ יִתֹּפַה םיִּ יווכְּב-לָּכ פי יפ } :םיולה יל ויה לארשי 1
 לֵאָׂשיְ גּוכְּב-לְב יל יִּתְׁשנקַה םירצמ ץֶרָאְּב רוכב
 | | פ : ךוהי לא ויהי יל המהְּפִידַע אמ
 -תֶא לקפ :רמאל יניס רַּמְדִמְּב הָשמילֶא הָוהְי רַב
 | שֶדְְָפ רָכָ-לְּמ םתחפשמל םָתֹבֲא תיבל יול יֵנְב

 הָָוְו יּפ--לַע הָׁשֹמ םָתֹא דקפמ :םֶדְקָפִה הֶלְעִמְו ₪
 תהקו ןושרג םָתֹמְׁשַּב יולנב הלארוהה :הָצ רשאּכ ו
 ינבל םתהפשמל ןושרנחהנפ תומש הֶּלִאְו :יִרָרְמּו ח
 ןורְבָח .רֶתָצִיְו םֶרמע םָתֹהְמְׁשִמְל תקק יִנְבּו ןיִעְמִׁשְו ש
 םה הָלֶא ישומו יִלְחַמ םָתֹחְְׁשִמְל ירדמ ינו :לאיו :
 נבלה 2 תחפשמ ןושרגל :םָתֹבֲא תיכל יולה תחפשמ יי

 ב

 םֶהיֵרְקִּפ !יִנְׁשְרִנִר תֹהְּפְׁשִמ םה הלא יעמשה רחַמְׁשִמּו ככ |
 תועבש םהירקפ הָלְעָמו ׁשֶרֹחְדּבִמ רֶכָקלָּכ רָמְמִמְּב

 ןְֵשִּמַה ירחא שרה תֶחְְּׁשִמ :תואמ שמחו םיִפָלֲא =
 :לֵאָלְדּב ףסילֶא ינשרגל .בָא-תיב אישנו המי נחי רכ
 והסְכִמ לָהֲאָהְו ןפטמה דעימ לָהֶאְב ןֹוׁשְרגיינְּב תֶרָמְׁשִמּו זי

 חַתִּפ ּךֵמָמ"תֶאְו רצְחַה יעלק| :דעומ לֶחֶא חַמּפ סמו
 וירָתיִמ תֵאְו ביִבָס במה לע דיל רשא רֶצָחַה

 תֶחָפָשִמּו ימרמעה תחפשמ תחקלו |

 סה :הָלֶא ילָאיעַ תחפשמו ינרבתה תחפש ירהצוה

 ,תֶהק ןוא ,ןושרנ :ןעמענ ערעייו טימ ןיול ןּופ ןיז יד ןעוועג ןענייז סָאד ןּוא יז

 .ךיז יד ןוא =

 :תוחפשמ ערעייז טיול ןיררמ ןּופ ןיז יד ןּוא יי

 .רעוייהרעטָאפ ערעייו טיול יִוֵל ןּופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד .ישּומ ןּוא ,ילחַמ

 .םינושרג יד ןופ תוחפשמ יד ןענייו סָאד ;םיִעַמָש יד ןופ החפשמ יד ןּוא ,םינבל יד ןופ החפשמ יד ןענושרנ ןופ יי

 ןענייז עטלייצעג ערעייז-רעכעה ןּוא טלַא שדוח ַא ןּופ ןעניושרַאּפסנַאמ עלַא ןופ לָאצ רעד טיול עטלייצעג ערעייז"

 .ברעמ ּוצ ןּבשִמ םעד רעטניה טרענַאלעג ןּבָאה םינושרנ יד ןופ תוחפשמ יד יי .טרעדנוה ףניפ ןוא טנויוט ןביז ןעוועג

 יד ןּופ גנוטיה יד ןוא * .ןלָאָל ןופ ןוז רעד ףֶסָיֹלֶא ןעװעג זיא םינּושרנ יד ןופ זיוהרעטָאפ םעד ןופ טשריפ רעד ןוא*

 ןּופ גנַאהרֶאפריט רעד ןּוא ,קעדוצ ןייז ,טלעצעג סָאד ןוא ,ןפשמ רעד ןעוועג זיא דעומ-להוא םייּב ןושרָג ןופ רעדניק

 ןוא ןפשמ םעד םּורַא דנּור סָאװ ףיוה םעד ןּופ גנַאהרָאּפריט רעד ןּוא ,ףיוה םעד ןּופ ןעגנַאהמּורַא יד ןּוא ** ,דעֹומ-להֹוא

 | | | .רעהַאּבּוצ ענייז עלַא טימ ,קירטש ענייז ןּוא ,חּבומ םעד

 יד ןּוא ,םינֹורבֶח יד ןופ החפשמ יד ןּוא ,םירָהצִי יד ןּופ החפשמ יד ןּוא ,םימָרמַע יד ןופ החפשמ יד ןתֶהק ןופ ןוא" = =



 .חכ זרלעמו ׁשֶרְחִּכִמ ר רַּפְסִמְּב :יִתָהָּמִה תֶהמׁשִמ
 כ תרמשמ יֵרְמְׁש תֹואֵמ ששו םיפלא תמש
 ? אישנ :הֶנמיִת ןּכשמה רי לע ונחי תֶהְקיַנְּב תְחפשמ
 א םֶּתְרִמְׁשִמּו :לֵאיזְעֶדְּבןִמ ֶציִלֶאיִתְהִּקַה תחפשמל בָא-תיב
 = רֶׁשֲא שדמה יִלְכּו תֹהְּכמַהְו הָרְִמַהְו חלשה ןֵרָאָה

 בל יפה יששנ איש = :ותְדְבע לכו ףסמהו םָהָּב ותרשי |

 :שֶדְּפַה תרמשמ יִרְמְׂש תַדֶקִּפ .ןקפה ןָהַאֹדָּב רזְלַא
 גל סבה הלא ישומה תַחַמְׁשִמּו לחמה תַהַּפְׁשִמ יררמל

 הל תחּפָשִמְל בָא-תיב אישְנ ;םיַתאמו םיפלא תשש הע יל שֶרְחְרְבִמ רֶכְוילָּפ רַּפְמִמְּב םֶהיֵדְקִפּו :יִרְרַמ תֹחּמַׁשִמ
 .יל ְחיִרְבּו ןֶּכְׁשִּמַה ישר יֵרְרְמ יִנְּב תֶרֶמְׁשִמ .תֶּדִקְפּו !הָנְּפָצ נחי ןפשפה ךר: לֵע ליָיִבֲאדִּב לָאירוצ יֵרְרמ =

 ל רצָחֶה יִדְּמִעְו :ֹוְתְדְכֲע לכו ויָלְכ-לִּכְו וינדאו ויָדְמִעָו
 חל מה ינפְל םיגחהו :םהירתימוםתדקיו םֶהיְִדְַו ביִבְס |

 - וִָבּו ןֶרָהֶאְו ו השמ הָחְרמ \ דָעומי-לָהֶא נפל המק
 - ןח לֵאָרְׂשִי יב ,תרָמְשִמְל שדמה תֶרָמְׁשִמ םירמש
 ₪ ןרהא| השמ רספ לֶׁשֲא טלה יקב :תמוי ברֵּקַה
 = זרלעמ שה קל טתחפשמל ק הָוהְ יפילע
 ס :ףלא םיִרָׂשְֶו םִינָׁש
 תא או הָלְעָמְו ׁשֶדָהְדִּבִמ לארש ינֶבל ֶכְו רָּילָּב

 אמ -לָּכ תחת הָֹהְי יִנֲא יִל םולָה-תֶא ָּתְַַלְו :םתמש רַּפְמִמ /
 .ףוכּב-לַּכ תחת םִילָה תַמָהָּב תאו לארשי יָנְבְּב רֶכְּב ן

 צד טרצ

 (ה .צמ חה הצ ושֲאַּכ הֶׁשֹמ דקפו : ;לֶארׂשִי יִנְב תֵמָהְבִּב

 גמ ירָבְו .רֹונָּמילְכ ' יהיו :לארש נב רוכְמדלָכְ"תֶא ותא
 | םיִרָשְָו םִיַנָׁש םָיִדְקפל הֶלְעַמְו ושְרְְְַּבִמ תמש רֵמְמִמְּב
 | פ וםִתאָמּוםיִעְבׁשְוהָׁשלְׁש ףלֶא |
 5 .לָ תַחּת לא חק זרְמאַּל הָשמלֶא הי רָב

 רו דק 3

 .רבדמב , רבדמב

 / שש מ הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רָמא
 -סנַאמ עלַא ןופ .לָאצ רעד טיול עטלייצעג ערעייו ןוא<

 .טרעדנוה ײװצ ןוא טנויוט סקעז

 ןופ תוחפשמ .יד ןענייז סָאד ;םילָאיזוע יד ןופ החפשמ
 .ןעעושרַאּפסנַאמ עלַא ןופ לָאצ רעד טיול * ::םיִתֶהְק יד
 סקעו ןוא טנויוט טכַא ורעכעה ךוא טלַא .שדֹוח ַא ןופ

 יד" 58 ..םוטקילייה .ןּופ גנוטיה יד .ןטיה סָאװ ,טרעדנוה

 ןייב .טרענַאלעג ןּבָאה תֶהֹק ןופ רעדעק יד ןופ תוחפשמ
 םעד ןוֿפ טשריפ רעד ןוא : ..םורָד ּוצ ,ןפשמ ןופ טײז |

 ןעװעג זיא םיִתָהק יד ןופ .תוחפשמ יד ןּופ זױהרעטָאֿפ

 זיא גנוטיה רעַײז ןּוא !* - .ןלָאיווע ןּופ ןוז רעד ןְפֶציִלֶא

 יד .ןּוא ,הרונמ יד ןּוא ,שיט רעד ןוא ,ןורָא רעד ןעװעג

 ןוא , יז טימ טנד עמ סָאװ םילכ עקילייה יד ןוא ,תוחּבומ

 | .רעהַאבּוצ ענו עלַא ןּוא ,גנָאהרָאפ רעד

 םייול יד ןופ ןטשריפ יד רעביא טשריפ רעד ןוא" | =
 דפיוא רעד ,ןהפ םעד ןרהַא ןּופ ןּוז רעד רֶנֶעלֶא ןעוועג זיא

 .םוטקילייה.םעד ןופ גנוטיה יד ןטיה סָאװ יד רעביא רעעו
 . יד ןוא .,םילחַמ יד ןופ החפשמ יד ןירָרמ ןּופ = =

 .רָרֹמ ןופ | תוחפשמ יד ןענייו סָאד ;םישומ יד ןופ החפשמ

 .ךעוועג ןענייז רעבעה ןּוא טלַא שדוח ַא ןּופ ןעניושרַאּפ

 ןופ טשריפ רעד ןּואי* =

 .ןעווענ זיא ירָרמ .ןּופ- תוחפשמ יד ןּופ זיוהרעטָאפ םעד

 ןייב טרעגַאלעג ןּבָאה יז * .ןלָיָחיבַא ןופ ןוז רעד לָאירּוצ

 .ןופ גנּוטיה עטלעטשעג יד ןוא * .ןופצ ּוצ ןּכשִמ ןופ טייז

 ,ןכשמ ןופ רעטערב יד  :ןעװעג זיא ירְרִמ מ ןופ רעדניק י יד

 2 יד ךוא ;רעהַאּבוצ ענייז עלא וא םילּכ ענייז עלא
 ה ץפ אט ב .קירטש ערעײז ןּוא | ,ךעלקעלפ ערעליז ןּוא ,ןלעװש ערעייו ןּוא ,םּורַא דנור ףיוה ןופ
 ןעוועג ןעֶנייֵז ,גנאגפיואנוו וצ דעומ-להוא םעד רַאְפ ,חרומ.וצ ןּכשִמ םעד רַאּפ טרעגַאלעג ןּבָאה סָאװ יד א =
 .ןרעװ טײטעג טלָאועג טָאה ,טנענעג סָאװ רעדמערפ רעד ךוא :לארש ןופ .רערניק יד ןופ גנוטיה רעד רַאּפ ,םוטקילײה ןופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה סָאװ ,ןיז ענייז ןּוא ןרהַא ןוא ,השמ

 ,תוחפשמ מ ערעיי דָא טָאג גןופ לימ םעד טיול טלייצעג ןבָאה ןרהַא ןּוא השמ סָאװ ,םיִיול יד ןופ עטלייצענ עלא"
 ..טנויוט קיצנַאװצ ןוא ייחצ ,רעכעה ןּוא טלַא שדוח ַא א ןופ ןענױשרַאּפסנַאמ עלא

 ַא :ןופ :לארשי ןופ רעדעק יד ןופ ןעניטרַאּפטנַאמ ענערָאּבעגטשרע עלַא לייצ :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא = =
 טָאטשנָא:םיִיול יד ,טָאג ,רימ רַאפ ןעמענ טסלָאז ןוא * .:ןעמענ ערעייו ןופ לָאצ יד ףיוא םענ ןוא ,רעכעה ןוא טלַא שדוח =

 יד .ןּופ תּומְהּב יד ןשיװצ םירוכּב עלא טָאטשנָא םיִיָול יד ד ןופ תומהב יד ןּוא ,לארשי .ןּופ רעדעק יד ןשיװצ םירוכב עלא
 .לארשי ןּופ רעדעק |

 .לארש ןופ .רעדנק יד ןשיווצ םירוכב עלא , לױַּאּב םיא טָאה טָאג לוו יוזָא , טלייצעגרעביא טָאה השמ ןּוא =
 ערע ראי ,רעכעה א טל שדֹוח ַא א ןופ ,ןעמענ ןּופ לָאצ רעד טיול ,ןענישרַאּפסנַאמ ענערָאּבעגטשרע עלַא ןּוא *
 | : .קיצעציו ןוא יירד ןוא טרעדנוה "ווצ ןוא טנויוט קיצנַאװצ ןוא ייווצ ןעװעג ןענייז ,עטלייצעג
 יערנק יו ןליצע ייטב :םייול יד םענ* :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא* = ->



= 

 ,ףניפ ּוצ ןעמענ ּוטסלָאז * ,םיִיױל יד ןופ רעמ סיוא ןעמוק

 וו 1-46 1 רּבדמּב ,רּבדמּב = - 202

 .םָּתְמִהְּב תַחַּת םיולה תַמָקְבדתֶאְו לֵאָרׂשִי יִנְבִּב לֹוכְּב - ערעײז טָאטשנָא םייול יד ןופ תומהב יד ןוא ,לארשי ןּופ
 םיִעְבִׁשַהְ השלשה ייודְּפ תֶאְו :הוהְי ינא סולה ילחיַהְו ומ

 הל לֵאָרְׂשִי יִנּב רֹוכְּכִמ םיולַה-לַעמ םיפדעַה םִיָתאָּמֵהְו ומ | |

 חל ׁשֶרֹּכַה לקשב תלולנל םלָקְׁש תָשְמָח תֶׁשֶמֲה | ןיא "רד ןוא טרעדנה ײװצ יד רַאפ זיילסיוא םוצ
 | ַיודּפ נבל ןרהאל ףֵכֵּכִה התתנו :לקשה הרג םיִרְׂשֶע 75 סָאװ לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ םירוכב יד ןּופ קיצעביו

 ;רָאמ םוידפה ףֶסּכ תא השמ חקוו :!םֶהֶּב םיִפְרֶעָה טמ אי
 חקל לֵאָרְׂשי יב רוכב תֶאֵמ + :םולה יודְפ לע םיִפְרֶעָה :

 ןוא < .טָאג ,רימ וצ ןרעהעג ןלָאז םיִיול יד ןּוא ,תומהב

 לֵקָׁשְּב ףלאו תואמ ׁשְלְׁשּ םיששו הָשִמַח  ףֶטֶּכַה-תֶא ּוטסלָאז לקָש ןקילײה ןפיוא ;ּפָאק ַא ןּופ לקָש ףניפ ּוצ

 ילַעוינְבִּ ְרָהְַל םיְּפַה ףֶסָּכ-תֶא הָׁשֹמ ןתוו ּ!שֶרּקַה יי ןּבעג טסלָאז ןוא *  .לקָש רעד הֶרֵנ קיצנַאװצ ,ןעמענ סע

 : !הָׁשמ-תֶא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּק וה ִפ -/
 4 טיר רַאפ ויילסיּוא םעד :ןיז ענייז ּוצ ןוא ןענרהַא ּוצ טלעג סָאד

 שאר-תֶא אש ;רמאל ןְרָהָא-לֶאְו הֶׁשֹמ-לא הודי רב = יי .ייז ןשיווצ רעמ סיוא ןעמוק סָאװ יד
 ןבִמ .!םֶתֹבֲא תיבל םָתְֹּפְׁשִמל יול נב ְךְּתִמ תֶהק ינְּב ג

 אבל אָּב-לָּכ הש םישמָחְּפ דעו הֶלְעַמְו הש םישלש | 3 |
 .תהְקייְּב תדבע תאָו :דעומ לֶהָאְּב הָכאָלְמ תושעל ד = יסיוא ןענייז סָאװ יד יװ רעמ ןעמוקעגסיוא ןענייז סָאװ

 ְסנּב יָנָבּו ןֶרהָמ אָבּו :םישְרְהה שָרְק עמ לָהָאְּב * .ך ןופ םירוכב יד ןּופ * ;םייול יד ךרוד ןרָאװעג טזיילעג
 א תא ּהָביּפִכְו ְךֶֶּמִה תר תא ּודְרֹוְו הָנֲחַּמַה |

 ₪ לְּכיְנב ּושְרֶפּו שחמ רע כ ויִלָע נתת :תַדַעַה ו וו"פ :טלעז סָאד ןעמונעג רע טָאה לארשי ןופ רעדניק
 לשרפי םיִנָּפַה ךֵמְלְׁש לע :ויִדּב ּומָׂשְו הָלְצַמְלִמ תֶלֵכְּת ! ןקילײה ןפיוא ,קיצכעז ןּוא ףניפ ןוא טרעדנוה יירד ןּוא

 -רֶאְו תֹפּכַה-תֶאְו תֶרֶעַּקַה-תֶא ּוילָע ונתנו תֶלֵכְּת דָנַּ - | טאה הש ל
 :הָיְהְי ויָלָע דיִמָּפִה םֶחָלְו ךסנה תושק תֶאְו תֵֹּקְַּמַה

 רֹוָע הֵסְבִמְּב ותא ָּּפִכְו יִנָש תעלות דֶנַּב םֶהיֵלֲע ושרפו ח יו יא ,טָאג ןופ ליומ םעד טיול ,ןיז ענייז וצ ןוא ןענרהַא
 דתֶא ּוּכַכְו תֶלַבִת דב | יחקלו :ויָדַּב-תֶא ּומָׂשְו ׁשֵחָּת = | 0 =  .ןלױפַאּב ןהשמ טָאה טָאג

 היֶתֹתְחַמ-תֶאְו ָהיֶחְְלמיִתֶאְו היתר -תֶאְז רֹאְּמַה תַרֹנְמ | |
 ּהָתֹא ּונְתִנְו :םהָּב ּהָלּותְרשִי רֶׁשֲא ּהָנִמַׁש יִלְּכ-לּכ תֶאְו ! | |

 טומַה"לע ּונְתִנְו שחמ רוע הסכמילֶא היֶלַּכ-לָּכ-תֶאְ ,ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא
 - הָמְכָמְּב ותא ּיִִּכְו תֶלֵכְּת דָנָּב ושרפ בהוה חַבְזִמ | לע אי |

 יד ןופ טלעגויילסיוא סָאד ןעמונעג השמ טָאה <

 וצ טלענזיילסיוא סָאד ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא יז | .לקֶׁש

 ןופ רעדניק יד ןּופ לָאצ יד ףיוא םענ* :ןגָאז ּוצ ױזַא

 תיסח 'אנ = קימ מק 'זמ ,ג ,תוחפשמ ערעייז טיול ,יִול ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןּופ תֶהְק <

 . טייג סָאװ ןכעלטיא ,טלַא רָאי קיצפופ ויב ןּוא ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיסיירד ןופ* ,רעוייהרעטָאפ ערעייז טיול

 דעֹומ-להֹוא ןיא תֶהֹק ןופ רעדניק יד ןופ טסניד רעד זיא סָאד * .דעֹומילהֹוא ןיא טעּברַא ןָאט ּוצ ,טסניד ןיא ןײרַא

 ןעמענּפָארַא ןלָאז יז ןּוא ,רעגַאל ןופ ןעיצ םייּב ןעמוק ןלָאז ןיז ענייז ןוא ןרהַא* :ןטײקילײה עטסקילייה יד םּורַא

 קעדּוצ ַא ףיורעד ןָאטּפױרַא ןלָאז יז ןוא* .ץעזעג ןופ ןורָא םעד טימרעד ןקעדוצ ןּוא ,דיישנשיווצ ןּופ תֶכֹורְּפ םעד

 .ןעגנַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב רעטיול ןופ ךוט ַא ןפיוא ןופ ןטײרּפשרעּבירַא ןּוא ,לעפישַחַּת ןופ

 ,ןעלסיש יד ףיורעד ןָאטּפױרַא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןופ ךּוט ַא ןטײרּפשרַאפ ייז ןלָאז טכיזעגנָא ןופ שיט םעד ףיוא ןּוא י

 \ ןלָאז יז ןוא* .ףיורעד ןביילב לָאז טיורּב עקידנעטש סָאד ןּוא ;גנוסיג רַאפ סרעכעב יד ןּוא ,ןענַאק יד ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא

 | ץניז ןָאטנײרַא ןּוא ,לעּפישַחַּת ןופ קעדוצ ַא טימ ןקעדרעּבירַא סָאד ןּוא ,טיורלימרעוו ןופ ךוט ַא יז ףיוא ןטײרּפשרַאֿפ

 ,ךעלרער עריא ןוא ,גנוטכייל רַאפ הרֹונמ יד ןקעדרעּבירַא ןוא ,לָאװ רעָאלּב ןּופ ךּוט ַא ןעמענ ןלָאז יז ןּוא * .ןעגנַאטש

 ןלָאז ייז ןוא * = .ייז טימ יז טנידַאּב עמ סָאװ ןסעפעגלייא עריא עלַא ןּוא ,ךעלדנעפשַא עריא ןּוא ,ךעלגנעווצ עריא ןּוא

 -רעדליג םעד ףיוא ןוא * .גנַאטש ַא ףיוא ןָאטּפױרַא ןוא ,לעּפישַחַּת ןופ קעדוצ ַא ןיא םילּכ עריא עלַא ןוא יז ןָאטנײרַא

 ןוא ,לעּפישַחַּת ןופ קעדוצ ַא טימ ןקעדרעּבירַא םיא ןּוא ,לָאװ רעָאלּב ןופ ךוט ַא ןטײרּפשרַאפ ייו ןלָאז חּבומ םענ
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 בי תרשה יִטָכ"לָּכתֶא וחקלו :ויּדּבתֶא מ שחת רע
 וסבו תֶלּבִּת דָנּב-לֶא ! ּונְתְנְו ׁשֶרֹּקַּכ םָביּותְרָׁשְי .השא
 .+ "תֶא וָנְׁשִרְו :טימַהְ"לַפ ונתה שח רוע הָסְכִמְּב םֶתוא

 יי דילּכתֶא וילָע ות :ןמֶורא דב .וילע ּושְרפּו חמה
 תַילְִמַהדתֶא תַּתְחַמַה"ֶא םְּבּוְָע ותְרְשי רשא וילּכ
 ויל שְרְפּ ,חפזמה יִלְּכ לָּכ תָקְרזמה"תֶאְו םיִעַָקְתֶא
 .ט תרפכל ויִנְבִו ןרהא הָלְכְ ;וידב ומָׂשְו שחת ד יסָּכ

 ןירֲחַאְו החמה עָסִנְּב שדה יֵלְּכ-לְּכיֶאְ שָדקַהְתֶא |
 הרֶּלַא ּותָמְו ׁשֶרֵּקַה-לָא על תאֵׂשְל הֶהָקיינְבּואֵבָ
 ₪ יב | רֶזעְלֶא תֶּדְקִפּו ;רֶעֹומ לָחאְּב תהקדהנב אָשִמ
 דיִמָּתַה תַחְנִמּ מַה תַרָטְקּו רֹואָּמַה ןמש ןהפה ןֹרַהא
 .ׁשֶרְְּב ֿב-רֶׁשֲא-לֶכְו מהלב תַּדְקִּפ הָחְׁשִּמַה ןמָשְ
 : מ = +יָלֵכְבּו
 חי 5 ותילכַתילא ;ַמאל ןלָחַא-לֶאְו הָׁשֹמ-לֶא תוהו רבדינ
 יי ּושע | תאו :םולה ףותמ יתְהְקַה תֶֹחְּפְׁשִמ טֶבָׁש-תֶא
 ןְרָהַא םיִׁשָדַּקַה שדקדתֶא םֶּתְׁשִנְּב ותמי אָלְו ָֹחְו  םֶהָל

 :וָאְׂשַמ-לֶאְו ותרבע-לע שיא שיא םֶתּוא ּומְשו ואבי ונְבּו <
 2 ם-  ֹוּותְמְוׁשְרִּקַה-תֶא עַלָמְּכ תֹוָאְרל אביו 0
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 עלַא ןעמענ ןלָאז יז ןוא *  .ןעגנַאטש ענייז ןָאטנײרַא
 ;םוטקילייה ןיא יז טימ טניד עמ סָאװ טסניד ןופ םילּכ
 .ײז ןוא ,לָאװ רעֶאלּב ןופ ךוט ַא ןיא ןָאטנײרַא יז ןוא
 -פױרַא ןוא ,לעפישַחַּת ןּופ קעדּוצ ַא טימ ןקעדרעּבירַא
 ןופ שא יד ןקינײרּפָא ןלָאז ייז ןּוא *  .גנַאטש ַא ףיוא ןָאט
 .לפרּופ ןופ ךוט ַא םיא ףיוא ןטײרּפשרַאפ ןּוא ,חבומ

 סָאװ םילּכ ענייז עלַא םיא ףיוא ןָאטּפױרַא ןלָאז יז ןואי* |
 ,ןעלּפָאנ יד ,ןענַאפרעייפ יד ,םיא ףיוא ייז טימ טניד עמ
 ןופ םילּכ עלַא-סנקעּבגנערּפש יד ןּוא ,ןעלפוש יד ןּוא
 קעדּוצ ַא םיא ףיוא ןטײרּפשרעּבירַא ןלָאז ייז ןּוא ;חּבומ
 זַא ןוא *  .ןעננַאטש ענייז ןָאטנײרַא ןוא ,לעּפישַחַּת ןּופ
 ,עקילייה סָאד ןקעדוצ טקידנעעג ןּבָאה ןיז ענייז ןוא ןרהַא =

 ןלָאז ,רעגַאל ןופ ןעיצ םייּב ,םילּכ עקילײה עלַא ןּוא

 = רעּבָא ;ןגָארט ּוצ ייז ,תֶהק ןופ רעדניק יד ןעמּוק ךָאנרעד
 ןלעװ ייז םורָאוו-,ןקילייה םעד ןָא ןרירנָא טינ ךיז ןלָאז יז

 ןפרַאד תֶהק ןופ רעדניק יד סָאװ זיא סָאד .ןּברַאטש

 רֶועלֶא ןופ גנואעזפיוא יד ןוא * .דעֹומ-להֹוא ןּופ ןגָארט

 עקידעקעמש ןּופ ךיורײװ םעד ןּוא ,גוטכיל רַאפ ל"א םעד רעּביא ןייז לָאז ןהפ םעד ןרהַא ןּופ ןּוו םעד

 טימ ןכשמ ןצנַאג םעד רעביא גנואעזפיוא יד ;גנוּבלַאז ןופ לייא םעד ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש ןקידנעטש םעד ןוא ,ןצריוועג

 .םילּכ ענייז ייס ןּוא ,םוטקילײה סָאד ייס ,םיא ןיא סָאװ ץלַא

 טבש םעד ןרעװ ןטינשרַאפ ןזָאל טינ טלָאז ריא * גאז וצ ױזַא ,ןענֹרהַא ּוצ ןוא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא" = |

 ןעװ ,ןּברַאטש טינ ןּוא ןּבעל ןלָאז יז ידּכ ,יײז טימ טוט יװַא טרעיינ * ;םייול יד ןשיווצ ןּופ ,םיתָהֹק יד ןופ תוחפשמ יד ןופ

 יז ףיוא םענייא רעדעווטעי ןלעטש ײז ןוא ,ןײגנײרַא ןלָאז ןיז ענייז ןּוא ןרהַא :ןטייקילייה עטסקילײה יד וצ ןענענעג יז
 - .ןּברַאטש ןוא ,םיטקילײה סָאד טמענעצ עמ יװ ןעו ןײגנײרַא טינ ןלָאז יז ןּוא*  .אשמ ןייז יב ןוא ,טסניד

 אכ ןיִׁשרג י יִנְּב שאר-תֶא אשְנ :רמאל העמילא הָוהְי רדיו
 פ הָנָׁש םישלש ןֶּבִמ :םֶתֹוהְּפְׁשִמְל םֶתֹבֲא תיבל םהדסנ
 אֵבָצְל אָּמַה-לָּכ םָתֹוא רקפת הָנָׁש םיִשָמָחְרִּב דע הֶלָעַמְו
 דכ רֶחְּפָשִמ תַדֹבֲע תא רו זמ לֶהָאב הָדֹבֲע דבעל אָבָצ
 הכ "תֶאָו כשמה תָעיִרְי-תֶא ּואְׂשָנְ :אשמלו רֶבֵעָל ינשרגה
 הָלָעְמְלִמ ויִלָעְִרֶשִא שחתה הָסְכִמו יהטְכִמ דעמ לָהֶא
 כ ןידַמְמתֶאְו רֵצְחַה יעלק תאו :דעימ לָהֶא חַתַּפ ךֵכֶמ-תֶאְו
 .םיִבָס םָּבְּמַה-לַעו ןטשמהילצ רֶׁשֲא רַצְתַה רעש ! חַתָּפ
 השעי רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְוםָתָרְבֶע ְלְביתֶאו םֶהיִרְתיִמ תֵאְו

 .תוחפשמ ערעייו טיול ,רעוייהרעטָאפ ערעייז

 ,טלַא רֶאי קיצפופ ויּב ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיסיירד |

 .דעומ -להוא ןיא טעּברַא ןָאט ּוצ

 :ןנָאז וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא *

 טיול ןושרנ ןּופ רעדניק יד ןופ ךיוא לָאצ יד ףיוא םענ**

 ןּופ =

 ,טסניד ןיא ןעניד טמּוק סָאװ ןכעלטיא ,ןלייצ יז ּוטסלָאז

 .טסניד רעד זיא סָאד *

 - םייּב ןּוא ןטעּברַא םייּב םִנושרג יד ןּופ תוחּפשמ יד ןּופ

 = ןוא ,ןפשמ ןופ ןעננַאהרָאֿפ יד ןגָארט ןלָאז ייד 9 :ןגָארט

 ןופ גנַאהרָאפריט םעד ןוא ,םיא רעּביא ןביוא סָאװ לעּפיׁשַחַּת ֵּת ןופ קעדּוצ םעד ןוא ,קעדוצ ןז ,דעומ-להוא םעד
 םעד םּורַא דנור טָאװ ףיוה םעד ןּופ רעיוט ןופ גנָאהרָאפריט םעד ןּוא ,ףיוה ןופ ןעגנַאהמּורַא יד ןּוא * :דעומדלהוא
 ןרעװ ןָאטעג טימרעד ףרַאד סָאװ ץלַא ןוא ;גייצענטעברַא ערעייז עלַא ןוא ,קירטש ערעײז ןּוא ,חבומ םעד ןּוא ןפטמ



 ענייז ןּוא ןענרהַא ןופ ליומ םעד טיול * = ,ןָאט יז ןלָאז

 ןופ רעדניק יד ןּופ טסניד רעצנַאג רעד ןעשעג לָאז ןיז =

 ;טסניד רעייז לַא ןיא ןּוא ,ןגָארט רעייו לַא ןיא , םינושרנ יד

 ײז סָאװ ץלַא גנוטיה רעייז ןיא ןבעגרעּביא טלָאו ריא ןוא

 תוחפשמ יד ןופ טסניד רעד זיא סָאד * - .ןגָארט ןפרַאד

 רעײז ןוא ;דעומדלהוא ןיא םינושרג יד ןופ רעדניק יד ןופ

 ןוז םעד רַמָתִיִא ןופ טנַאה רעד רעטנוא ןייז .לָאז גנוטיה

 ..ןהפ םעד ןרהַא ןופ

 ןלייצ ּוטסלָאז ךיואו ייז ,ירָרמ ןופ רעדניק יד"

 ןופ * .רעולהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעייו טיול

 ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ןוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד

 טסניד ןיא ןײרַא טיינ .סָאװ ןכעלטיא ,ןלייצ ייז ּוטסלָאז
 סָאװ זיא סָאד ןּוא** .דעֹומ-להֹוא ןּופ טעּברַא יד ןָאט ּוצ

 ןיא טסניד ןצנַאנ רעייז טיול ,ןגָארט ּוצ ןטיהּפָא ןפרַאד ייז

 ,ןעלגיר ענייז ןּוא ,ןּכשִמ ןופ רעטערּב יד :דעֹומ-להֹוא

 ףיוה ןּופ ןלייו יד ןּוא ** ;ןלעװש ענייז ןוא ,ןלײז ענייז ןוא

 ,ךעלקעלפ ערעייז ןוא ,ןלעווש ערעייז ןוא ,םּורַא דנור

 ערעייו עלַא ןּוא ,ןכַאז ערעייו עלַא-קירטש ערעייז ןוא

 יד ןלייצסיוא ריא טלָאז ןעמענ יד טיִמ ןּוא .רעֶהַאּבּצ

 רעד זיא סָאד * .ןגָארט ּוצ ןטיהּפָא ןפרַאד יז סָאװ ןכַאו

 לַא טיול ,ירָרמ ןופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןּופ טסניד

 ןופ טנַאה רעד 'רעטנּוא ,דעומ-להוא ןיא טסניד רעייז

 .ןהֹּכ םעד ןרהַא ןופ ןּוז םעד רַמָתיא

 45-27 ,ד -אשנ ,רּבדמב

 יב תבל הָיְהִת ויָנָבּו ןרהא יפילע זּודְבִעְו םֶהְל וכ
 טבֶהַלֶע םַּתְרַקְפּו םֶתְדְבַע לכלו םָאָשמדלכל ינשרגה

 נב תחפשמ תדבע תא] ;םָאׂשִמ-לכ תא תֶרֶמֶׁשִמְּב חכ
 ןְרַָאְדְּב רָמְתיִא דַיְב םֶּתְרַמְׁשִּו ךעומ לָהֶאְּב יִנָשְרְגה

 | ספ םתְבא"תיבל םֶתֹדְְׁשִמְל יררמ יִנְּב ס +1ןהפַה טכ
 | ןש םישמחרב דעו הָלְעַמְו הָנׁש םישלש | ןּבִמ :םֶתא ל

 ;דומ לָהֶא תֶרבעדתֶא רבעל אָבָצל אָּבַה-לָּכ םֶהְקִפִּת
 לשרק עמ לֶהָאְּב םֶחָדְכֶע-לֶכָל םאָׂשִמ תרמשמ תאֹוְו אל
 ביִבָס רַצָחַה ידומעו ּוְנְרֲאז וידומעו ויחירבו כשמה בל

 טםתְדבע לכלו םִהילְכי לכל םֶהיֵרְתיִמּו םתדתיו םֶליִנדא
 תרדבע תא :םֶאְשִמ תרמשמ יִלָּכתֶא ורְקִפִּת תָמִׁשְבּו
 רַמְתיִא דַיְב ךעומ לֶהָאְּב םתדבע"לכל יררמ ינב תחפשמ
 -תֶא הָדעָה יִאיִׂשְנּו ןְרָהִאְו השמ רקפמנ :ןקפה ןְרָהַאְִּב דל
 זםישלש ןֶּבִמ :םָתֹבֲא תיִבְלּו םֶתֹהְּפְׁשִמְל יִתָהְּקַה יֵנְּב חל

 אֶל אֶּבַה--לָּכ הָנָׁש םיִשָמחְְ רעו הלעמו הָנָׁש
 םִיפלַא םָתְֹפְׁשִמְל םֶהיֵדְקִּפ ויו :דעומ לָחַאְּב הָדֹבֲעַל יל
 -לָּכ יִתָהְקַה תַהּפְׁשִמ :ךוקפ הָלֶא :םישמחו תואמ עבש יל

 הָוהְי י-לַ ןרָהַאְו השמ דקפ רֶׁשֲא דעומ לֶהֶאַּב דבעַה
 תיבָלּו םֶתֹוחְּמְׁשִמָל ןושרג י = ידוקפו סם: ּ!הָׁשֹמיִדַיְּב יש
 טביִשִמחְִּב דעו הָלְעַמְו ז הָנָׁש םישלש ןֶּכִמ !םָתֹבֲאַײל
 להו :דעומ לָהֶאְּב הרבעל אֵכָצְל אָּבַה--לָּכ הנש 5

 .תרואמ ששו םיֿפְלַא םָתֹבֲא תיבל םֶתֹהְּפְׁשִמְל םָהיֵרְקִּפ
 דבֹעֶה--לָּכ ןושרנ נב ְּפְׁשִמ ידקפ הלא :םיטלשו אמ

 :הָוהְי יפילע ןרהאו השמ דֶקֶּפ רֶׁשֲא דעומ לֶהָאּב
 ;םֶתֹבֲא תיבל םָתֹהְּפְׁשִמְל יררמ יִנָב תחפשמ לק במ |

 אֶּבַה-לְּכ הש םישמחְדפ דעו הָלֶעַמְ הָָׁש םישלש ןֶּבִמ 5
 םֶתֹהּפׁשִמְל םֶהיֵדְקִפ ויהמ :דָעֹומ לָהֲאְב הרבעל אֹבָצַל דמ
 יֵנְּב תֶחְּפְׁשִמ ילוקפ הלא :םיָתאָמּו םיִפְלֲא תֶׁשֶלֶׁש ד

 ערעלו טיול םיִתָהק יד ןופ רעדניק יד טלײצעג ןּבָאה הדע רעד ןופ ןטשריפ יד ןּוא ןרהַא ןוא השמ ןּוא

 ןכעלטיא ,טלַא רָאי קיצפופ ויּב ןוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד ןּופ * ,רעזיײהרעטָאּפ ערעייז טיול ןּוא ,תוחפשמ

 .,תוחפשמ ערעײז טיול עטלײצעג ערעײז ןּוא" .דעֹומילהֹוא ןיא טעּברַא רעד ּוצ טסעד ןיא ןײרַא זיא סָאװ

 ,םיתָהק יד ןופ תוחפשמ יד ןופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד * .קיצפּופ ןוא טרעדנוה ןּביז טנזיױט ײװצ ןעוועג ןענַײז

 .ןהשמ ךרּוד טָאג ןופ ליומ םעד טיול טלייצענ ןּבָאה ןרהַא ןוא השמ סָאװ יד ,דעֹומ-להֹוא ןיא טנידעג ןּבָאה סָאװ עלַא

 ןופ < ,רעוײהרעטָאפ ערעייז טיול ןּוא ,תוחּפשמ ערעײז טיול ןֹוׁשרֵג ןּופ רעדניק יד ןופ עטלייצעג יד ןּוא == |

 ןיא טעּברַא רעד ּוצ טסניד ןיא ןײרַא זיא סָאװ רעכעלטיא ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ןּוא ,רעכעה ןוא טלַא רָאי קיסיירד

 ןּוא טנזיוט ײװצ ןעוועג ןענייז ,רעזײהרעטָאפ ערעייז טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול עטלייצעג ערעײז יי-דעֹומ -להֹוא

 ּבָאה סָאװ עלַא ,ןושרג ןּופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןּופ עטלייצעג יד ןענײז סָאד 4 .קיסיירד ןּוא טרעדנוה סקעז |

 | .טָאג ןופ ליומ םעד טיול טלייצעג ןּבָאה ןרהַא ןוא השמ סָאװ יד ,דעֹומ -להֹוא | ןיא טנדענ

 ,רעזייהרעטָאפ ערעײז טיול ,תוחפשמ ערעייז טיול ירָרמ ןּופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןּופ עטלייצעג יד ןוא"

 .טעברא רעד ּוצ טסניד ןיא ןײרַא זיא סָאװ רעכעלטיא ,טלַא רָאי קיצפופ זיּב ןּוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד ןופ 8

 ןענייז סָאד < .טרעדנוה ײװצ ןוא טנויוט "רד ןעוועג ןענייז ,תוחפשמ ערעײז טיול עטלייצענ ערעײז --דעֹומ-לֵהֹוא ןיא



 ומ דלָפ :הָשמדדבהוהי מיל יאָ הָׁשמ מ קפרָׁשֲא יררמ
 -תֶא לֶאְרְשי יִאיִשְּה ,ןרחאו השמ דקפ רֶׁשֲא םידקפה
 מ הָלָעַמְו ָָׁש םיִׁשלְׁש ןְבִמ:םֶתֹבֲא :תיבלוסַתחפשמלסיולה
 תדבעו הָדֹבֲע תֶהבְע דֹבֲעַל אָּבַה-לְּכ הָָׁש םישמִחְרִּב דעו

 יט שמחו םיפלא תנמש םהידקפ ויהיו :דעומ לָחאְּב אָשמ -
 צמ ׁשיַאׁשיִאהְׁשמיִדיְּב םָתֹואֹדַקּמ הוה יצ-לַע :םיִנֹמְׁשּותוִאְמ
 - םֹוהָׁשֹמ-תֶאהָוהי הָוצירְׁשַא פלפול

 4 * טאהש ינב--תֶא ּוצ ;רמאל הָשמילֶא הת הבד .
 :שֶפִנל אֵמָט לת בו-לָכְו עּורְצלָּכ הָנָחְמַהְרִמ גחלשו
 ג אלו םוחלַשַת הנחל ץּוחמדלֶא וחלש הבז כמ
 ד למ ןכיושעמ :םֶכותּב ןכש יִנֲא רשא םֶרינֲתִמ-תֶא ואמטי
 רב רֶׁשֲאַּכ הנחמל ץוחמ"לֶא םֶתֹוא וחלש לארשי
 0 הפ :לֵאָרְׂשִייִנְּב וׂשָע ןֵּכ תשמילֶא הוה
 : שא טארשי יִנָבדלֶא לבד :רמאל השמילא הָוהְי רבדה
 הָוהיִּב לַעַ לֵעְמִל םָדָאה תאטַחילּכִמ + שי יכ השאה
 :%שע רשא טֶתאָּטִח-תֶא ּולוְתהְו :אוְהה שפה הָמָׁשֲאְו
 .רֶׁשֲאל ומַתוולְע ףסי יִתְשיִמַחְוושארב ֹומְׁשֲאִתֶא בישו
 "  םָׁשֲאָה לא םֶׁשֶאָה בישהל לָאנ ׁשיִאל ןיא"סאו {ול םֵׁשָא
 -רֶפְכִי רֶׁשֲא םיִרָּפְּכַה לא דבְלַמ ןהפל הוהיל בשומה
 ט "שא לֵארְשִייינב יִשְקילְכְל הָמּורְּ-לָכְו {ויָלָע וב
 'שצ יָּ ול וָׁשְדָק-תֶא שיאו והיה יל ןקפל ובירקנ
 2 | יגהיהי ול הל ןֵתִירֶׁשֲא
 : י לערש יָנְב-לֶא י טֶבּד ;רמאָל השמזלא הָוהְי רפדנ |

 וב הָלֲעָמּו והְׁשֶא הָמְׂשִתייּכ שיא שיא םֶהְלֲא ַּתְרַמֲאָו
 י השיא יניעמ .םלְעָנְו עֶרָזתַבְכִׁש ּהָתֹא שיא םֵכָׁשְו ;לַעָמ
 השפה אל אוק הָּב א לַעְו הָאָמְּטִנ איקו הֶרְּתְסִ

 < דשאכ ןידינס 'טמ ,ד

 | 298 = | | \ 0/0 | 0 יי אמ .רבדמב |

 ירד ןופ רעדעק יד ןופ תוחפשמ יד ןופ עטלייצעג יד
 ןופ למי םעד טיול טלײצעג ןֿבָאה ןרהַא ןוא השמ סָאװ
 | .ןהשמ ךרוד טָאג

 יד ןוא ןרהַא ןוא השמ סָאװ עטלייצעג עלַא*
 טיול םיִיול יד ןופ טלייצעג ןּבָאה לארשי ןּופ ןטשריפ

 ןּופ + ,רעזייהרעטָאפ ערעייז טיול ןּוא ,תוחפשמ ערעייז

 ,טלַא י רָאי קיצפופ זיּב ןוא ,רעכעה ןּוא טלַא רָאי קיסיירד

 | ןּופ טסניד םעד ןעניד .ןעמוקעג דיא סָאװ רעכעלטיא =

 - דעומ -להוא ןיא ,ןנָארט ןּופ טסניד םעד ןּוא ,טעּברַא
 ףניפ ןוא טנויוט טכַא ןעװעג ןענייז עטלייצעג ערעייו *
 .קיצכַא ןוא טרעדנוה

 ךייז ףיוא ןאמ רעדעװטעי טלעטשעג יו ןעמ טָאה ןהשמ
 נלי רעײז עו ןיא ױזַא ,אׂשמ ןייז ףיוא ןוא טסניד

 / 0 = ןהשמ ןליופאב \ טָאה טָאג סָאװ

 ו ּוצ יא ,ןהשמ ּוצ טדערענ טָאה טָאג ןואי ה

 .-סױרַא ןלָאז יז ,לארׂשי ןופ רעדניק יד לעּפַאּבי :
 ,ןקיסולפ ןכעלטיא ןּוא ,ערוצמ ןכעלטיא רענַאל ןופ ןקיש

 ייס * .ּבייל .ןטיוט ַא ןופ ןיירמוא ויא סָאװ ןכעלטיא ןוא

 רֶענַאל ןסיוא ;ןקישסױרַא ריא טלָאו הבקנ ַא ייס רֶכָז ַא

 ןקינײרמּוארַאפ טינ ןלָאז יז יד ,ןקישסױרַא יז ריא טלָאז

 0 - ,ייז ןשיווצ ור ךיא סָאװ ןרענַאל ערעייו

 ןוא ,ןָאטעג ױזַא .לארׂשי ןופ רעדניק יד ןבָאה+

 | טָאג יו יווָא .;רעגָאל .ןסיוא טקישעגסױרַא יז ןבָאה יי
 .ןָאטעג לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה ווא ,ןהשמ ּוצ טדערעג .טָאה

 -;לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער' ;ןגָאז וצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא* .
 | ענעי ןוא ,טָאנ א גושלעפ ַא ןשלעפ וצ ,דניז עכעלשטנעמ ַא סעפע ןייגַאּב ןלעװ יז זַא ,יורפ ַא רעדָא ןַאמ א

 < ףרּוד טָאנ ןופ .ליומ םעד טיול <

 לָאז רע ןּוא ;ןעגנַאנַאּב ןּבָאה יו סָאװ דעו רעייז ףיוא ןייז הדוותמ ךיז ײז ןלָאז' ,ןקידלישרַאּפ ךיז טעװ לעז
 ןעמעװ ןגעק םעד ּוצ ןּבעוּפָא ןּוא ,ןופרעד לטפניפ ַא ּוצרעד ןגײלּוצ ןּוא | ,גנוקידלישרַאפ ןייז ןופ ןרק םעד ןרעקמּוא
 לָאז, ,עטקידלושרָאפ סָאד ןרעקוצמוא ןעמעוו ,בורק ןייק טינ טָאה ןַאמ רעד זַא ןוא * .טקידלושרַאּפ ךיז טָאה רע
 . סָאװ ,גוּבעגְרַאפ ןּופ רעדיװ םעד ץוחַא ;ןהכ םּוצ ,טָאג וצ ןרעהעג ,ןרעװ טרעקעגמוא ףרַאד סָאװ עטקידלושרַאפ | סָאד |

  ה | /-% -=  .םיא ףיוא ןייז רפכמ ןעמ לָאז טימרעד

 םּוצ .ןענערב וב ןלעה- 2 סָאװ ,לארשי ןּופ רעדניק יד ד ןופ ןכַאז עטקילייהעג עלַא ןּופ ,גנודײשּפָא רעדעװטעי ןוא* | |
 .ןּבעג טעװ .רעצימע סָאװ :םיא ּוצ ןרעהעג ןלָאו ןכעלטיא ןּופ ןכַאז עטקילײהעג יד ןּוא * = .םיא וצ ןרעהעג לָאז .ןהב
 6 | 0 יי יי ב = .םיא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןהפ םוצ

 | 2 ּוצ צ ןגָאז טסלָאז ןוא , ,,לארשי ןופ רעדעק יד ּוצ דער 18 או וצ יוזַא ,ןהשמ | וצ טדערעג .טָאה טָאג א"
 יא טימ ןגיל טעו ןַאמ ַא ןּוא = ,םיא ןָא נושלעפ ַא ןשלעפ טעװ ןּוא ,געוו ןּופ ּפָארַא טעװ ּבײװ סמענייא ןצימע וא <

 טקינײרמוארַאפ ויא יז לײװ ,ןַאמ ריא ןופ ןניוא יד ןופ ןליוהרַאּפ ןייז טעװ סע ןּוא ,ןעמָאז ןּופ ףאלטייב ג ַא
 -ַא א" :ןרָאװעג טּפַאכעג טינ זיא יז ןוא ,ָאטינ זיא ריא ןנעקַא תודע ןייק ןּוא ,טײהרענעגרָאּברַאפ ןרָאװעג =
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 רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעמּוק טעװ טכוורעפייא ןופ טסײג

 לא יז ןעװ ,ּבײװ ןייז ףיוא קיטכיזרעפייא ןרעװ טעװ

 טכוזרעפייא ןופ טסייג ַא רעדָא ;ןרָאװעג טקינײרמוארַאפ

 קיטכיזרעפייא ןרעװ טעװ רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעמוק טעװ

 ;ןרָאװעג טקיניירמּוארַאּפ טינ זיא יז ןּוא ,בײװ ןייז ףיוא

 ןעגנערב ןּוא ,ןהפ םּוצ ביו ןייז ןעגנערב ןַאמ רעד לָאז <

 ;לעמ ענעטשרעג הָפיִא לטנעצ ַא ,ריא טימ ןברק ריא

 ןָאטּפױרַא טינ ןוא ,לייא ףיורעד ןסינפיורַא טינ לָאז רע

 טכּוורעפייא ןופ רעּפּפָאזיײּפש ַא םורָאװ ,ךיורײװ ףיורעד

 טנָאמרעד סָאװ ,גנּונָאמרעד ןופ רעפּפָאזייּפש ַא ,סָאד זיא

 יז ןּוא ,ןענענעג ןכַאמ יז לָאז ןהפ רעד ןּוא** .דניז ַא

 ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא** .טָאג רַאפ ןלעטשקעװַא

  םעד ןופ ןּוא ,ילּכ רענעמײל ַא ןיא רעסַאװ עקילייה

 ןהפ רעד לָאז ןּכשִמ ןּופ םעדָאּב ןפיוא זיא סָאװ ביוטש

 ןהפ רעד ןּוא * .רעסַאװ םעד ןיא ןָאטנײרַא ןּוא ,ןעמענ

 ּפָאק םעד ןרעביושעצ ןּוא ,טָאג רַאפ יורפ יד ןלעטש לָאז

 סָאד ןכעלפטנַאה עריא ףיוא ןּבעג ןוא ,יורפ רעד ןופ
 רעפפָאוייפש סָאד זיא סָאד ,גנונָאמרעד ןּופ רעפּפָאזײּפש

 יסָאד ןייז לָאז טנַאה סנהפ םעד ןיא ןּוא ;טכוזרעפייא ןּופ

 .ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ עקיזָאד

 :יורפ רעד ּוצ ןגָאז ןּוא ,ןרעװשַאּב יז לָאז ןהפ רעד ןּוא יי

 טסיּב ּוד ביוא ןּוא ,ריד טימ ןגעלעג טינ זיא ןַאמ ןייק ביוא

 ,ןַאמ ןייד רעטניה טייקניירמוא ןיא געוו ןּופ ּפָארַא טינ

 < שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ ןקיזָאדמעד ןופ טַאשעגמוא ּבײלּב

 ּפָארַא טסיּב ּוד רעּבָא ביוא* .ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ

 ןוא ,ןרָאװעג טקיניירמּוארַאפ טסיּב ּוד םיוא ןוא ,ןַאמ ןייד רעטניה געװ ןּופ

 | 2-7 15 וה אשנ ,רבדמּב

 דא הָאָמְטִנ אה וִתשאדתֶא אנו האקר וילָע רַבָעְו די
 ;הָאָמטִנ אל איקו ותְׁשא-תֶא אקו ָאנקיַחיִר ויָלָע רֶבָע

 נְבְרִקתֶא איבה (הפהילא ָשִא-תֶא ׁשיִאָה איִבָהְּו יט
 - ןַמש ווָלָע קציראל םיִרֹעְׂש חַמָק הָפיֵאָה תַריִשָע ָהיֶלָע
 ר תֶחְנִמ אוה תתאָנְק תַחְנִמייֵּב הָֹבְל ויל ןתידאלו

 הָוהְי יגפל ּהָדְמָעְָו ןהפה הָתֹא םירקהו :ןוָע תַרָּכמ וצ
 רשא רָפְעהְדִמּ שֶרחיִלְכַ םישדק םִיַמ ןַהֹּכַה הקלו +
 דיִמָעָהְו :םִיַמַה-לֶא ןתֶנו ןֵַֹּה חה ןְכׁשִּמִה עקרב הָוְהִי חי

 ןתְֶו הָשאָה ׁשאַר-תֶא ערֶפּ == נפל ָׁשֶאָה-תֶא ןהפה
 . ןֵהֹּכַה ךָיְבּו אוה ,תֶאָנְק תהְנמ ןורָּכזַה תַחְנִמ תא הפכי

 רַמָאְו ןהפה הָתֹא עיבשהו ;םיִרָרָאמַה םיִרָּמַה יִמ ּויְהִי טי
 זריִטָׂש אליִסאְו ךמא שיא בֵכָׁש אליסַא הָׁשֲאָה-לֶא
 !הָלֵאָהםיִרָרָאְמַה טיִרָּמַה ימִמ יקנה ךשיא תחת הָאְמִט
 -תֶא ךֶּב ׁשיִא ניו תא יכו ףשיא תחת תמש יִּכ ְּתַאְו

 ירָׁשִאָה-תֶא ןהפה עיּבְׁשְִו :ךָשיא ידַעְלּפִמ ֹוּתְבָכְׁש אכ
 הָלֶאְלךֶתֹוא הוה ןִי השאל ןהפה רַמֶאְ הלאה תַעְבְשב
 -ערָאְו תֶלָפֹנ ךכריתֶא הָוהְיתַתב מע תב הָעְבְשל

 תבְצַ יב הָלאָה םיִרְרָאְמִה םִיַּמַה ּואָבּו :הָבָצְְִמִּב כ
 -זרָא םַתָכְו :ןֵמָא ! ןמָא הָשאָה הָרָמֶאְו דרי לפנלו ןָמֶּב

 הָקְׁשִהְו :םירפה ימ-לֶא החְמּו רָפפּפ ןהפַה הֶּלִאָה תא דכ
 בימה הָב ּואָבּו םיִרְרָאְמַה םיִרָּמַה ימ"תַא הֶׁשֶאֲהדתֶא

 תַחְנִמ תא השאה ךימ ןהפה חַקְ :םירמל םיִרְראְמה הכ
 -לָא ּהָחֹא ביִרְקִהְו הָוהְיינְפִל ; החְמַהדתֶא ףיגהו תֶאְנְּקַה

 - רימקה| ּהְתְרָּכזַא-תֶא הָחְנִמַהְִמ ןקפה ץמקו :חָּבְִמַה ונ
 הָכְׁשִהְו :םִיָּמַה-תֶא הָׁשִאָה-תֶא הָקְׁשִי רחאו הָחַבְִּמַה כ

 וא ָׁשיִאְּב לעמ לַעְמַַו האְממנמא הָתיָהְו םִיַּמַה-תֶא
 כר הָלְפְָהֶנִמִב הָתְבֶצְו םיִרָמִל טידרָאֿפה םִיִּמַה הב

 רָאְמ אֵל + !הָּמַע בֶרָקּב הָלֶאְל הָׁשִאָה הָתִָהְו כ

 ץּוחַא ריד טימ ןנעלעג ויא ןַאמ ַא

 -יורפ רעד ּוצ ןגָאז לָאז ןהפ רעד ןּוא ,הללק ַא ןופ העובש א טימ יורפ יד ןרעװשַאּב לָאז ןהפ רעד ןּוא *--ןַאמ ןייד

 ןוא ,ךיד ןייד ןלָאפקעװַא ןכַאמ טעװ טָאג זַא ,קלָאפ ןייד ןשיװצ העּובש ַא רַאפ ןּוא הללק ַא רַאּפ ןכַאמ טָאג ךיד לָאז

 וצ ,דײװעגניא ענײד ןיא ןײרַא לָאז ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ רעסַאװ עקיזָאדסָאד ןּוא ** ;ךיוב ןייד ןלעוושעג

 -פיוא לָאז ןהפ רעד ןּוא * !ןמָא !ןמָא :ןגָאז לָאז יורפ יד ןּוא ;ךיד םעד ןלַאפקעװַא ןכַאמ ןּוא ,ךיוב םעד ןלעוושענ ןכַאמ

 ןעקנירט ןּבעג לָאז רע ןּוא** .שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ םעד ןיא ןקעמּפָא ןּוא ,הליגמ ַא ףיוא תוללק עקיזָאדיד ןביירש

 ןײרַא טעװ ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ רעסַאװ סָאד ןּוא ,ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ שינרעטיּב ןּופ רעסַאװ סָאד יורפ רעד |

 ןּוא ,טכוזרעפייא ןּופ רעפּפָאזיײּפש סָאד טנַאה סיורפ רעד ןּופ ןעמענ לָאז ןהֹּכ רעד ןוא* .שינרעטיּב ַא רַאפ ריא ןיא

 םעד ןופ ןפיוה א ןעמעננָא לָאז ןהפ רעד ןּוא** .חבומ םּוצ ןענענעג סע ןּוא ,טָאג רַאפ רעפּפָאזײּפש סָאד ןבייהפיוא

 .רעסַאװ סָאד יורפ רעד ןעקנירט ןצעג רע לָאז ךָאנרעד ןוא ;חּבומ ןפיוא ןפמעד ןּוא ,יגנּונָאמרעד ןייז-רעפּפָאזייּפש

 ַא טשלעפעג טָאה ןּוא ,ןרָאװעג טקיניירמּוארַאפ זיא יז ביוא ,זיא ,רעסַאװ סָאד ןעקנירט ןּבעג ריא טעװ רע זַא ןּוא =

 טעװ ךיוּב ריא ןּוא ,שינרעטיּב ַא רַאפ ריא ןיא ןײרַא ,ןטלָאשרַאפ טכַאמ סָאװ רעסַאװ סָאד טעװ ,ןַאמ ריא ןָא גנושלעפ

 רעּבָא ּבױא = .קלָאּפ ריא ןשיווצ הללק ַא רַאפ ןרעװ טעוו יורפ יד ןוא ;ןלַאפקעװַא טעװ ךיד ריא ןוא ,ןרעװ ןלָאװשעג

 .2 ,ב ארקיו עז א



 0 | = 0000 אש ,רבדממ 00000 (ט)14 זופ ,ה |

 - ןייר ויא יז ןוא ,ןרָאװעג טקינײרמוארַאפ טינ ויא יורפ יד = כ תחות תא) ּועְרֶז הָעְרְנְו הָתְּקִנְו אוָה הָרֹהְמּו השאה
 ..ןעמָאז ןעגנַאפטנַא טעװ ןוא ,טַאשעגמוא ןּבײלּב יז טעװ ל וא !הָאָמְטִנְו השיא תחת הָׁשִא הָמָשִּת רֶׁשֲא תֶאָנְּכַה

 מ ₪ א | ּתׁשִא--תֶא אגק] האנק ר ווָלָע רֶבֵעַּת רֶׁשֲא שיא
 -לָּכ תא הבה הל הֶׂשָעְ הָוהְ ינְפִל :ָׁשֵאָה-תֶא ריִמָָהְ
 -רַאפ טעוו ןוא ,ןַאמ ריא רעטניה געוו ןופ ןײּפָארַא טעו = א אָשִּמ אוהַה השאה למ ₪ שיִאָה הָקְנְו :תאזַה הָרֹוּתַה
 טכוורעפייא ןופ טסייג ַא וַא רעדָא 50 ,ןרעװ טקיניירמוא | 5 . נא

 --רעפייא ןרעװ טעװ רע ןּוא ,ןַאמ ַא ףיוא ןעמוק טעוו 0
 ,טָאג רַאפ ּבײװ יד ןלעטש רע לָאז ,בײװ ןייז ףיוא קיטכז  ב לאש ינְב-לֶא לכד :רמאל העמ-לא ה הוה רד
 | | ריִזָנ רֶדָנ .ףֹהָנִל אָלְפִי יִּכ הָשָאדוא ׁשיִא םֶהְלֶא תרמָאו
 | אֵל רֶבֵׂש ץמחו ןיי ץמח ריי רכשו ןיימ :הוהיל ריוהל
 .טעװ יורפ .ענעי ןוא ,דעז ןופ ןײר ןייז טעװ ןַאמ רעד םיִׁשִביםיִחַליִבְנעוהְמְׁשִיאַליִבנעתֶרֶׁשִמ-ֶכְוהּתׂשִי

 / | - .דנז ריא ןגָארט .ד ןח ןפנמ הֶׂשָעַי רֶׁשֲא לֹּכִמ ורמ ימי לֵּכ :לכא* אל |
 | יי | | = = "אל ַעַּמ ֹורְונ רֶדָנ מייל :לכאי אל גו"דַעְו םינצרחמ
 אז וצ יֹוזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה .טָאג ןוא' < = שדק טוהיל ריָנֵי-רֶׁשֲאטְמִּיַה תאלמדדע ושאר"לערבַפי

 וו לע הוהיל ויזה ימי"לָּכ | :ושאר רעֶׂש עַרָּפ לֵּדַנ הָיְהְי
 |  ז"אל ותחאלו ליחָאל מאלו ויָבָאָל :אֹבָ אל תַמ שפג
 יי | "7 | ה ימי לָּפ :ושאר"לע ויהלָא רֶזג .ִּכ םֶחֹמְּב סהל אמי
 ןָאט - רדנ ַא ַא רָאלק טעו יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַאוַא  ט םאֶתִּפ עַתַפִּב ֹויְלֶע תמ תּומָיייִכְו :הוהיל אּוה שד ורמ
 רע לָאז ,טָאנ וצ ןדײשיצּפָא ךיז ,ריזנ א ןופ רדנ םעד יעיִבְשה םֹיַּ ֹותְרָהְט םייכ ושאר חלו ורְזִנ שאר אֵּמִמְו
 | הָנֹוי יב ינש וא םירת יִּתְׁש אָבָי ינימשה םיַבּו ּונָחְְ
 א דֶקֶא ןקפה הָׂשָעְו :דעומ לָהֶא חַתָפלֶא ןלּכלײלָא

 שמ רע לָאז קנַארטעג ןקרַאטש ןופ קיסע ןוא ןַײװ שפנה"לע אט רשאמ וילע רפכו הלל דחו טאָטַמְל |
 ;ןעקנירט טינ רע לָאז ןביורט ןופ טפַאז ןייק ןּוא ,ןעקנירט בי ןרזַנ יִמידתַא הוהיל רַהְו :אוהַה םויכ ושאר"תֶא ׁשֵּדַקְו

 .ןסע טינ רע לָאז עטנקירטעג רעדָא עשירפ ןּביורט ןוא  יִּכ לפי םינשארה םיִמּיִהְו םָׁשָאל ותְנשְּב ׂשֶבָּכו איבהו

 | סָאװ ץלַא ןופ רע לָאז טפַאשריזנ ןייו ןופ געט עלַא - איֵבָי ורְוַנ ימי תאלמ םֹויַּב רינה תַרֹוּת תאזְו ֹורְוָנ אָמָמ

 | = ד ההיל ְּבְרְקְדתֶא ביִרְקִהְו :דקומ \ לָהֶא חַחַּפ-לֶא ותא
 "תַּכ תַחַא השב הֶלעְל לָחֶא םיִמָת ותְנֶשְּב ׂשֶבָּכ
 .-רימ ןופ רדנ ןייז ןופ געט עלַא* .ןסע טינ ,ץכעלָאש | וש לס ימלא תאכל הָחָנְׁש

 שצ +

 | בײװ ַא זַא :טכוורעפייא ךופ ןיד רעד זיא סָאד *

 ואיי .ןיד ןקיזָאדמעד ריא ּוצ ןָאט לָאז ןהפ רעד ןּוא
5 

 אז .טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דערי

-* 

 .ןופ קיסע ;ןטלַאהּפָא ךיז קנַארטעג ןקרַאטש ןוא ןייוו ןופ

 ַא וי ךעלדנרעק ןּופ ,קָאטשנײװ ןופ טכַאמעג טרעוו

 0 וז רעּביא ןַײגרעּבירַא טינ רעסעמלָאג א לָאז טפַאש

 .רָאה יד דליוו ןסקַאװ ןזָאל :קילײה ןייז רע לָאז ,טָאג וצ ןדײשּפָא ךיז טעװ רע סָאװ געֶט יד לּופ ןרעװ סע ויב ּפָאק

 ןָאי .ןיינוצ טינ ןטיוט ַא ןופ בייל םעד ּוצ רע לָאז ,טָאג ּוצ ּפָא ךיו טדיש רע סָאװ געט עלַא' .ּפָאק ןייז ןּופ

 ,ןקיניירמּוארַאּפ טינ ךיז רע לָאז יז ןָא וליפַא ,רעטסעווש ןייז ןָא ןוא רעדּורּב ןייז ןָא ,רעטומ ןייז א :ןוא רעטָאפ ןייז

 < קילײה רע זיא טפַאשריונ ןייז ןופ געט עלַא*  .ּפָאק ןייז ףיוא זיא טָאג ןַײז ןופ טפַאשריונ יד םורָאװ ,ןּברַאטש יז זָא

 ,ּפָאק-ריונ ןייז ןקינײרמוארַאפ טעװ ןּוא ,טכירעגמוא גנילצולפ םיא ןּבעל ןּברַאטש טעװ רעצימע זַא ןּוא" .טָאג וצ |

 =  ןטכַא ןפיוא ןּוא יי .ןלָאגּפָא םיא רע לָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא :ןייר טרעוו רע סָאװ גָאט םעד ןיא ּפָאק ןייז ןלָאנּפָא רע לָאז

 = רעד ןוא 3 -.דעֹומ-להֹוא ! ןּופ גנַאגנייַא םּוצ ,ןהפ םּוצ ,ןביוט עגנוי ייווצ רעדָא ,ןביוטלטרוט ײװצ ןעגנערב רע לָאז גָאט

 .טָאה רע סָאװ רַאּפ םיא ףיוא ןייז רפכמ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ַא רַאּפ ענייא ןוא ,רעפּפָאדניז ַא רַאּפ ענייא ןכַאמ לָאז ןהפ

 .ןּופ געט יד טָאג וצ ןדײשּפָא ךיו לָאז רע ןּוא י* | .גָאט םענעי ןיא ּפָאק ןייז ןקילײה לָאז רע ןוא ;ןטיוט םעד ןָא טקידניזעג

 יז םורָאװ ו ,ןַאפּפָא לָאז גע געט עקידרעירפ יד ןּוא ,רעפּפָאדלוש ַא רַאפ ספעש ןקירָאי ַא ןעגנערּב ןּוא ,טפַאש"ריונ ןייז |

 | .ןרָאװעג טקיניירמוארַאּפ ויא טפַאשריזנ
 | ןעונערב םיא ןעמ לָאז ,לּופ ןרעוו טפַאשריונ ןייז ןּופ געט יד סָאװ גָאט םעד ןיא :ריזנ ַא ןופ ןיד רעד זיא סָאד ןוא" =

  -דנַארּב א רַאּפ רעלעפ ַא ןָא ןקירָאי ַא ספעש ןייא ,טָאנ ּוצ ןּברק ןייז ןענענעג לָאז רע ןוא * ;דעומ -להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םּוצ -

 | ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ רעלעפ א ןָא רעדיװ ןייא ןוא ,רעפפָאדניז ַא רַאפ רעלעפ ַא ןָא עקירָאי א ףָאש ןייא ןוא ,רעפּפָא
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 לעמלמעו ןּופ תולח ,טיורּב ןטרעייזעגמוא ּברָאק ַא ןּוא *
 טרימשַאּב סנכוק עטרעייועגמוא ןוא ,לייא טימ טשימרָאפ
 .רעפּפָאסיג ערעייז ןּוא רעפּפָאזיײּפש רעייז ןּוא ,לייא טימ
 ןייז ןכַאמ ןּוא ,טָאג רַאפ ןענענעג סע לָאז ןהפ רעד ןואי*
 רעדיװ םעד ןוא * .רעּפּפָאדנַארּב ןייז ןוא רעפּפָאדניז
 ּברָאק םעד טימ ,טָאג וצ רעפּפָאדירפ ַא ןכַאמ רע לֶאֹו
 . וייפש ןייז ןכַאמ לָאז ןהפ רעד ןּוא ;טיורּב ןטרעייועגמוא
 ןלָאנּפָא לָאז ריזג רעד ןּוא * .רעפּפָאסינ ןייו ןוא רעפּפָא
 ןעמענ ןוא ,ּפָאק-ריונ ןייז דעֹומ-להֹוא ןּופ גנַאגנייַא םייב

 רעייפ םעד ףיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,ּפָאק-ריונ ןייז ןופ רָאה יד
 ןעמענ לָאז ןהפ רעד ןוא * .רעפּפָאדירפ ןרעטנּוא סָאװ
 -מּוא ןייא ןוא ,רעדיװ םעד ןופ ,עטכָאקעג ַא ,רעטליש יד
 ןטרעייזעומוא ןייא ןּוא ,ּברָאק םעד ןופ הלח עטרעייוענ
 יװ םעדכָאנ ,טנעה סריונ םעד ףיוא ןָאטּפױרַא ןוא ,ןכּוק
 ןהפ רעד ןּוא * .רָאה-ריונ ענייז טלָאנעגּפָא ךיז טָאה רע
 ויא סָאד ;טָאג רַאפ גנובייהפיוא ןַא ןּבייהפיוא ייז לָאז
 ןוא ,גנובייהפיוא ןופ טסּורּב רעד טימ ,ןהפ םּוצ קילייה
 רעד געמ ךָאנרעד ןּוא .גנּודײשּפָא ןופ לקנעש םעד טימ

 | | .ןייו ןעקנירט ריזנ
 ,רדנ ַא טוט סָאװ ריזנ םעד ןופ ןיד רעד זיא סאד =

 סָאװ ץּוחַא ,טפַאשריונ ןייז רַאּפ טָאג ּוצ ןּברק ןייז ןגעוו
 סָאװ רדנ ןייז יוו יױזַא ; ןּבעגוצוצ ךָאנו טגָאמרַאפ טנַאה ןייז
 ןּופ ןיד םעד טיול ,ןָאט רע זּומ יוזָא ,ןָאט רדנ ַא טעװ רע
 .טּפַאשריונ ןייז

 :ןגאו וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא = 9%
 טלָאז ױזַא :ןנָאז וצ יױזַא ,ןיז ענייז וצ ןּוא ןענרהַא וצ דער*
 :ייז ּוצ טגָאז ;לארשי ןופ רעדניק יד  ןטטנעב ריא

 אשנ ,רּבדמּב

 ח

 5 ,ץ-(15) 15 ,ו

 םיִחָׁשִמ תֹוצַמ יקיקרו משב תַלּולְּב תלח תֶלֵס תוצמ
 הֶׂשָעְו הָוהְי :ינפלןהפה ביִרְקִהְו !םֶהיֵּפְסִנְוטָתַהְנִמּזִמְׁשַּב 6 |

 םיִמלש חַבָז השעי ליאָהְתֶאְו :ותְלְעתֶאְו וְתאָּמַח-תֶא יי
 :ְָסִנ-תֶאָווְתָחְנִמ-תֶא ןהֹּכַה הֶׂשָעְתֹוצַּמַה לס לע הָוהיִל

 -תֶא חַסָּלְווְנ ׁשאֶר"תֶא דעומ לֶהֶא חַתַּפ ריגה חלו חי
 :םימלשה חב תַחָּת-רֶׁשֲא ׁשֶאה-לַעְַתנְּורְזנׁשאָר רעְׂש

 תא הָצמ תֶלַחְ ןליאָה"מ טְלָׁשְּבַעְרְוַה-תֶא ןֵהֹּכַ חל 1
 רחא רינה יפּפ"לע | דָחֶא הֶצמ קיקרו לפה" ןמ

 הָוהְי ינָפל ₪ ּהָפּונִת ןהכה םתוא יִנְַ :וְרְזְנתֶא וחְלִנְתַה כ
 הָמּורְּתַה קי ₪ הָפּונְּתַה חח לע הכל אח שרל

 רֶשֶ ףרדנ יפו ודי גישת"רשא ,רבלמ וייל טוהיִל
 - 5 / תרמ תַרּת .לַע השש ןֵּכ רי
 וינָּב-לָאְו ;הָהַא-לָא רד ;רמאל השמחלַא הָוהְי רהדינ
 ס  :םֶהֶל רֹומָא לארי נְּב-תֶא וכְרְבִת הָּכ רמאל
 ולא ויִנָפ | החי רֶאָי ם :ףרמשיו הָוהְי כרכי הנ

  ם וולש ָךל שי | ףילא וָנָפוהְוהְי אָׂשִי  ס נחי
 - ס: ּוםַכְרִבֲא יִנֲאַו לֵארׂשִי נְּב-לַע יִמְׁש-תֶא ּומָׂשְו כ

 | ְו
 ותא חמו ןׁשִמַהיִֶא םיִקָהְל הֶׁשֹמ תולפ ובוב יה
 יִלַּב-לֶּכיתֶאְו חֵּבְוִּמַה-תֶאָו ויָלֵּכ-לֶּכ-תֶאָו ותא שדקיו
 יֵשאָר לֵאָרְִׂי ָאיִׂשְנ ּוביִרְקיו :םָתֹא ׁשֵּדקַו םהָשמ
 ;םיִדְכַּפַה"לַע םיִדְמִעָה םָח תֹטַּמַה יִאיִׂשְנ טה םָתֹבֲא תיִב
 רשע ינָשּו בָצ תלנע"שש החי ינפל םֶנָּבְרֶק-תֶא ואיביו
 םֶתֹוא ּוביִרְִיַו ָחֶאָל רושוםיאשנה ינע"לע הָלְנע רקָּב

 ה

 וו

"1 

 וכ

 םֶתְאְמ חב :רמאל השמדלֶא הָוהְי רמאיו :ּכְׁשִּמַה ינפל
 לָא םתוא הקמ דעומ לא תדבע"תַא רפעל יה

=! 4 

 תקמו ק 'ב ז

 ,ןשטנעּב ךיד לָאז טָאג |
 !ןטיה ךיד ןּוא

 ,ריד ּוצ םינפ ןייז ןטכיילרעד לָאז טָאג **
 !ןקילעוטייל ךיד ןּוא
 ,ריד ּוצ םינפ ןייז ןבייהפיוא לָאז טָאג

 = !םולש ןרעשַאּב ריד ןּוא

 .ןשטנעב יז לעוו ךיא ןּוא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ףיוא ןַעמָאנ ןיימ ךָאטפױרַא לָאז י 4 ןוא עד

 ןוא ,טּבלַאוָעג םיא טָאה ןוא ,ןפשמ םעד דד ןלעטשפיוא טקידנעעג טָאה השמ סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןעװעג זיא סע ןּוא 1 0

 ,טקילייהעג יז ןּוא טּבלַאזעג ייז טָאה רע זַא-םילּכ ענייז עלַא טימ חּבומ םעד ןּוא ,םילּכ ענייז עלַא טימ טקילײהעג םיא
 ןענייז סָאװ ייז ,םיטבש יד ןופ ןטשריפ יד ,ײז --רעזייהרעטָאפ ערעייז ןופ טפיוה יד ,לארשי ןופ ןטשריפ יד טנענעג ןּבָאה ?
 ףלעווצ ןוא ,ןגעװ עטקעדעגוצ סקעז ,טָאג רַאפ ןברק רעייז טכַארּבעג ןּבָאה ייז ןוא* ;אגנולייצ רעד ייב ןענַאטשעג
 טגָאזעג טָאג טָאה + .ןּכשִמ םּוצ טנענעג ייז ןּבָאה יז ןוא ;ןכעלטיא רַאּפ סקָא ןַא ןוא ,ןטשריפ ייווצ רַאפ ןגָאװ ַא :רעדניר
 וצ ןּבעג סע טסלָאז ןוא ;דעומ"להוא ןופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ףיוא ןייז לָאז סע ןּוא ,ייז ןופ ּוצ םענ* :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ

 00 הא עא



 ו תא יו תלנעה"תא השמ חמו :ותרבע יִפְכ שיא םלה
 'ז ץרַאְו תֹולָנֲעֲה יתש | תא ;םילקילָא םָתֹא ןֵַּו רבה
 ח| תרַאו :םתרבע יִפְּכ ןשי ינבל ןַתָנ רֶקֶּכִה תַעַּבְרַא
 ְּ יִרְְמ ונבל ןֶנ רֶקֶּבִה תנמש תֵאְו תלה עֵּבְרַא
 < אל תֶהֶק יב ןהֹּכַה ןרָהַאְדְּכ רֶמְחיִא רב םְתְרָבֲע
 ביר :ואשו ףַתֶּכִּב םֶהלֲע ׁשֶרֹּכַה תַרֹבֲעיִּכ ןָתָנ
 = וביִרְקִַו ותא חַשְמה םִיְּב הפְזִמַה תפוח תא םיִאְשְנה

 + לא הָוהְי רמאמ חמה ינפל םֶנּב רק -תֶא םאוָשְנַה |
 תא ּוביִרְקִי םאל ו ָחָא אשנ םול רֶחָא איִׂשָנ הָׁשֹמ
 .*י ןֹושאִרָה טוב בירה יהיו ם :חָפְזִמַה תַּכְנֲחַל םֶנ ָברִק
 הל יצחק ;הָרּוהְי .השמל בַדְניִמעֶדּב ןושקנ נְְרקיִתַא
 - לָתַא קָוִמ הֶלָהְׁשִמ הֶאמּו םישלש תמַא ףסכיתרעק
 | תלס םיִאלִמ םֶינש שרלה לֵקָׁשְּב לקש םיִעְבִׁש ףָסּכ
 יי זידֲאַלְמ םֶהָז הָרָׂשע תֶחַא ףֵּכ החנמִל ,ןמשב הָקּולְּב

 עז ד <

 ןעמּונעג השמ טָאהי *  .טסנד ןייז טיול ןכעל טיא ,םייול יד

 | .םיִָוִל יד וצ ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,רעדניר יִד ןוא ןגעװ יד
 רעדעק יד ּוצ ןּבעגעג רע טָאה רעדניר ריפ ןוא ןגעוו ײװצ '

 .טכַא ןוא ןגעוו ריפ ןואי | .טסניד רעייז טיול ,ןושרג ןופ

 | טיול ,ירָרמ ןופ רעדניק יד וצ ןּבעגעג רע טָאה רעדניר
 ןופ יז םעד רֶמָתֹיא ןופ טנַאה רעד רעטנוא טסניד רעײז |

 0 טָאה תֶהֹק ןופ רעדניק יד וצ .רעּבָא" .ןהֿ םעד ןרהַא

 עקילייה יד ןופ טסניד רעד םורָאװ ,ןבעגעג טשינרָאג רע

 טפרַאדעג י 2 דן לסקַא ןפיוא :  ףיוא ןעװעג זיא ןכַאז

 = .ןגָארט

 . ןופ גנואיינָאּב יד טכַארּבעג ןּבָאה ןטשריפ יד ןוא* ומ  ּתְְעְדּ דָחֶאיׂשָבְּכ דַחֶא ליא רק דַלֶא ךפ :תרטק
 | | ₪ רַקָּב םימלשה חַבְלּו :תאטתל דָחֶא םִ-יִעְׂש + :הָלעל

 שב םיִׂשְבְּכ הָּׁשִמֲה םידותע הֶׁשִמֲה םליא סנש |
 - ם - + ּובְרְִמעְדַּכ ןושחנ ןפרק הו הָׁשִמֲח
 5 : ברקה ;רֶכשָׂשִי איִשְנ רעב לאְנְַ םבירקה ינשה םּב

 - הלקשמ בָאמּו םיעלש תהא ףסכ"תרעב ָּבְרקְתֶא |
 | בה שרפה לקשב לש םיִּצְבִׁש ףסָּכ דָחֶא קֶהוִמ
 כ דרָשָע תא ףכ גל משב הָלּולְּב תלס םיאלמ
 וכ שב דָחֶא ליא רֵקְּביִִּב רֶחֶא רֵּפ ;תֶרֶטְק האלמ בָהָ
 ככ ןיובלּו :תאטחל דֶחֶא םיִזִ-ריִעְׂש :הָלֹעְל ות דָחֶא
 | םיִשָבְ השמה םיִדְּתַע השמח םליא םינש רֶקָּב םיִמָלְׁשַה
 .הדוק טבש ₪ | ועצב לאְנַתְנ ןפרל ה המח הָנָׁשיינְּב
 חכ; ְּכרִק ;ןְלָחוִּב בָאיֵלֲא ןלובז ו ינבל איָשְנ יש לֶשָה םויַּב
 דָחֶא קרומ הלקשמ טָאמּ םיעלש תַל תחֶא ףספ"תרעק

 .יד-ןרָאװעג טּבלַאזעג זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא חּבומ

 .חּבומ םעד רַאפ ןּברק רעייז טכַארּבעג ןּבָאה ןטשריפ

  רָאפ ןברק רעייז ןעגנערב יז ןלָאז ,גָאט ַא טשריפ ןייא וצ

 יי .חּבומ ןּופ גנוָאײנַאב רעד

 םעד .ןברק ןַײז טכַארּבעג טָאה סָאװ רעד ןּוא *

 ןופ ,ןבָדְנימַע ןופ ןוז רעד ןושחנ ןעװעג זיא גָאט ןטשרע

 ענרעּבליז ןייא :ןעוועג זיא ןּברק ןייז ןּוא *

 | קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעװעג יא .גָאװ ריא סָאװ לסיש

 | ,לקָש קיצעּביז ןופ ןקעבגנערפש רענרעּבליז ןײא ,לקָש =

 לאש ענרעדלינ ןיא 4 ;רעפּפָאזײּפש ָא רָאפ ,לײא טימ טשימרַאפ  לעמלמעז טימ לּופ .עדייב ;לקָש ןקילײה ןפיוא |

 ;רעפּפָאדנַארּב א ראפ נ ,רעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא עננו ןייא % ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןופ ן

 ןספעש ףניפ .קעב ףנפ ,סרעדיוװ ו ףעפ ,רעדער ייווצ .,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןוא יי ;רעפּפָאדניז ַא רַאּפ קָאּבניצ ןייא יי 10

 קד יי יי | -ןבָדָנימַע ןופ ןז םעד ןושחנ ןופ ןברק רעד זיא סָאד .עקירָאי

 | טכַארּבעג טָאה רע 2 ,רֶבָשש ןּופ טשריפ רעד ,ןרעוצ ןופ ןוו רעד לֵאנַתנ טכַארּבעג טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא 18 =

 רנערפש םענרעּבליז ןייא ,לקָׁש קיסיירד .ןּוא טרעדנוה ןעוועג זיא ואו ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןײא ןפרק ןייז רָאפ

 :רעֿפּפָאזיּפש ַא רַאּפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייב ;לקָש ןקילייה ןפיוא ; לקֶׁש קיצעּביז ןּופ ןקעב |

 ַא רַאּפ ,ןקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא ןננוי ןייא< ;ךיורייוו טימ לופ ,לקָׂש ןעצ ןופ לאש ענרעדלינ ןייא יי"

 ףניפ-,סרעדיוו היפ ,רעדער ײװצ ,רעפפָאדירפ ַא ַא רַאפ ןּוא < ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא* ;רעּפּפָאדנַארּצ

 | | - .ןרצוצ .ןופ וז םעד לֵָאנַתנ ןופ ןּברק רעד ויא סָאד -.עקירָאי ןספעש .ףניפ ,קעב

 | ץא ןמרק ןח = לח ןופ ןוז רעד בָאילֶא ,ןולובז ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ רעד ,גָאט ןטירד ןפיוא* = =
 ןקעבגנערפש רענרעּבליז יא ,לקָש - קיסיירה ןוא | טרעדנּוה ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןײא :ןעוװעג |

 0 .גָאט ַא טשריפ ןייא ּוצ :ןהשמ וצ טגָאועג טָאה טָאג ןוא :
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 טימ לּופ עדייב ;לקָש ןקילײה ןפיוא ,לקָש קיצעביז ןופ

 ;רעפפָאזיפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאּפ לעמלמעו

 ;ךיורייוו טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא **

 ,רעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא רעגנוי ןייא יז

 ידניז ַא רַאפ קָאּבנגיצ ןייא יי ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ

 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןּוא * ;רעפּפָא

 טא סָאד .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו

 .ןענֹולַח ןּופ ןּוז םעד בָאילֶא ןּופ ןּברק רעד

 רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטריפ ןפיוא *

 ןּברק ןייז* .ןרּואיַדש ןּופ ןּוז רעד רוצילֶא ,ןבּואר ןּופ -

 ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא :ןעװעג זיא

 "גנערפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה

 לופ עדייב ;לקָש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז ןּופ ןקעב

 ;רעפּפָאזײּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעו טימ

 ;ךיורייוו טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ ןייא

 .,רעקירָאי א ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא רעגנוי ןייא =

 "דניז ַא רַאּפ קָאּבניצ ןייא* ;רעפּפָאדנַארּב ַא רַאּפ

 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפפָאדירפ ַא רַאפ ןוא * ;רעפּפָא

 זיא סָאד | .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו |

 .ןרּואידש ןופ ןוז םעד רּוצילָא ןופ ןברק רעד

 1, 26--47 אשנ ,רּבדמב

 תרֶלְפ טיִאלְמ וםֶהיְֵׁש שָדְלַה לֶקָשְּב לֶקֶׁש םיִטְבש ףֶמָּפ
 הדָאלמ בֶהְו הָרָׂשִע תחא ףֵּכ והָחְנִמְל משב הָלּולְּב ו
 ןֶּב דָחְאיֹׂשְבּכ רַחַא לא רָקְּבְרִּב דָחֶא ךפ !תֶרֶמק 5
 םיִמָלְּׁשַה חַבולּו :תאָטַהְל דָחֶא םיזע-ריְִׂש :הלפל וָתָנָׁש כ

 הְָׁשִּבםיִׂשָבְכהֶׁשִמֲח םיִרְּתַע הֶׁשִמֲח םֶליֵא םינָש רקָּכ
 | 5 | .קַחִּב בָאלַא ןֵּכְרָק הז הָּׁשִמֲח

 :רוָאיִדְׁשְרִּב רוצילָא ןְבּואְר יֵנְבִל איִשְנ יִעיִבְרָה םויַּכ ל
 קבזמ הָלְקְׁשִמ הֶאְמּו םישלש תַחַא ףֵסָּכ"תרעק ֹּנָבְרָמ אל

 םיִאְלְמֹוםֶהיֵנְׁש ׁשֶרּקַה לֵקָׁשְּב לקש םיִעְבִׁש ףַקָפ לָחֶא
 הָאלְמ בֶהְ הָדָׂשֲע תחַא ףפ ּהָחְנִמְל ןמשב הָלּולְּב תֶלס ל

 ָחנְׁשִּכ דָחְא-ׂשִבּכ דָחֶא לא רֶקּכְרִּב דֶחֶא רַּפ :תֶרֶמֶק
 רקְּב םיִמָלְׁשַה חַבְולּו :תאָטַחְל רֶחֶא םִלע-דיִצְׂש :הלעל דל

 הדָנָשיינְּב םיִׂשבְּכ הָּׁשִמֲח םיִרְּתַע הֶׁשִמֲה םֶליֵא םִינָש
 | 9 רְאיִרְׁשְִּב רוצילַא ןפרק הז הֶׁשִמֲה |
 :דַשיִרּוצְדִּכ לֵאיִמְלְׁש ןוְמִׁש ינְבִל איֵׂשָניִׁשיִמֲחַה םֹויַּכ יל
 קרומ הָלָקְׁשִמ לאמו םיעלש תַחַא ףֶכּכתרעֶק יְבְרָק ל

 םיִאְלְמ !םֶהיֵנְׁש ׁשֶרּקַה לֵקָׁשְּב לקש םיִעְבְש ףֶסּכ דָחֶא
 הָאְלִמ םֶהְו הָרָׂשֶע תַחַא ףֶּכ :הָחְנִמְל ןמָּׁשַבהָלּולְּב תֶלֶס חל
 ותָנְׁשְדַּב דָחֶא-שָבָּכ דָחֶא ליא רֶקְּבױִּב דָחֶא רפ :תרטק <
 רקּכ םימקשה חַבְולּו :תאָטַחְל דָחֶא םיעריִעָש :הָלֹעֶל ו

 זִרְנָשְְּפ םיׂשְבְּכ הֶשַמַח םיִרְּתִע הָׁשִמֲח םליא םָנש
 | ₪  יייִַּׁשיּצְרִּב לֶאימקש ןכרק הז הָשמִמ

 ללָפְרִק :לֵאועְדוִּב ףֶסָילֶא ךנ ןנכל איש יששה םֹּיַּב מ
 דָחֶא קָרומ ָלְקְשִמ הָאְמּו םישלָש תַחַא ףֶסַכיִתרֲעֶמ
 תֶלֶמ םיִאלמ םקינש שדקה לֶקָׁשְּב לקש םיִעְבִׁש ףֶסָּכ

 ּותְרְמִקהִאַלְמ בָהְוהֶרְׂשִע תַחַאהַּכּוהָחְנִמִלְִמְׁשִב הָלּולְּב רט
 !הָקעָל יִתְנשְְּב רֶחֶאיִׂשְבַּכ דָחֶא ליא רֶקָּבִרִּב רֶחֶא רַּפ זמ
 םיגש רֵקְּב םיִמָלְׁשַה חַבָולּו :תאָּמַחָל דָחֶא םצ"ריעש ₪

 זיא ןברק ןייז"  .ןיִדשירּוצ ןופ ןוז רעד לַאימולש ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןופ טשריפ רעד ,גָאט ןטפניפ ןפיוא 5

 ןופ ןקעּבגנערּפש רענרעבליו ןייא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעװעג ויא גָאװ ריא סָאװ לטיש ענרעבליו ןייא :ןעװעג

 ןייא* :רעפּפָאויּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ לּופ עדייב ;לקָש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז

 רערעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעננש ןייא*  :;ךױרײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןופ לָאש ענרעדלינ

 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןוא"  ;רעפפָאדנז ַא רַאּפ קָאּבגיצ ןייא*  ;רעפפָאדנַארּב ַא רַאּפ

 | ..ןיִדַׁשירּוצ ןופ ןוז םעד לָאימּולש ןּופ ןּברק רעד ויא סָאד .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו

 זיא ןּברק ןייז + .ןלָאועְד ןופ ןּוז רעד ףֶסֶילֶא ,דָג ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ רעד ,גָאט ןטסקעו ןפיוא 42 |

 ןופ ןקעבגנערפש רענרעבליז ןייא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעוועג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעבליז ןייא :ןעוועג

 ןייא 4 ;רעפפאוייפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאּפ לעמלמעז טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיצעביז

 רַאפ ,רעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיװ ןייא ,סקָא רעגנוי ןייא = ;ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןופ לָאש ענרעדליג

 ,סרעדיװ ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןוא = ;רעפּפָאדניז א רַאפ קָאּבנניצ ןיא"* ;רעפּפָאדנַארּב ַא



 הממ הָָׁשייְּב םיִׂשָבְּכ הֶׁשִמֲח םיִדְּתַ הָׁשמַח םליא |
 | הרה ;לָאועדןִּב לא ןּפרְק הז

 זמ ןדוהיִמַעדְְּב עֶמְׁשיִלא םִיַרְפֶא יֵנְבִל איִׂשָניִעיִבְׁשַה םויּב
 טמ קָרָזמ הָלְקְׁשִמל האֵמּו םיִׁשֹלְׁש תַמַא ףֶסָּכתרעַק ְּבַרִק
 - םיִאָלְמ !םֶהיֵנְׁש ׁשֶרּקִה לָהְשְּב לש םיִעְבִׁש ףַסָּכ דָחֶא
 : הֶאְלמ בַהְוהְרֶשע תא ףכ :החנמל משב הָלּולְּב תֶלָס
 - א ותָנָׁשַּב דָחֶאיָׂבְכ דָחֶא לא רֶקְְָּּב דָקֶא רַּפ :תֵרְׂטִק

 3 רֶקְבֿיִמְלְׁשַ הֶבְוְלּו :תאָּטַהְל דָחֶא םִז"ריִעְׂש :הלע
 אב םיִׂשָבְּכ הָשִמַח םיִדְּתִע הֶׁשִמֲה םֶליֵא םִיַָׁש
 פ | דֹוְהיִּמַעְִּב עֶמְׁשיִלֶא פרק הֶז הָׁשִמֲח
 דו רוצהַדפְּב לֵאיִלְמַג הָׁשְַמ ינְבִל איש) ִניִמְׁשַה םּיַּ
 הנ ןקָרְזִמ לָקְׁשִמ הֶאֵמּו םיִׁשֹלְׁש תלַא ףֶסָּכ-תרעה וברק
 םיִאְלְמ םֶהיִש שלה לֵקָׂשְּב לקש םיִעְבִׁש ףֶסָּכ לֶחֶא
 י הָאָלְמ בָהְו הֶרָׂשע הַא ףכ :הָחָנמִל ןִמָׁשַב הָלולְּ תֶלָמ
 מ תש רֶחָא-ׂשֶבְּכ דָחֶא לא רָכְּבְְְּכ דַחֶא רֶפ תְרֶטִק
 ₪ דָקְּבטיִמְלָשַה חַבְוְלו :תאָּטַחְל דָחֶא םיִִ-דיִעְׂש :הלעל
 הָנָׁשיּיְּב םיִׂשָבְּכ הָׁשִמֲח םיִרָּתִע הָׁשִמֲח םֶליֵא םינש
 = פ | רּוצהְרפְְּב לָאילְמג ןֵּבְרֶק הָז הָּׁשִמֲח
 אס 5 וָּרִק !יִנעֶדְניוּב ןָדיִבֲא מיני ינבל איׂשָנִעיִׁשְּתַה םויַּ
 .לָחֶא קֶרָוִמ ּהְלְקְׁשִמ והָאֵמּו םישלש תַמַא ףֶסָּכ-תַרעק
 תֶלֶס םיאלמ | םרינש ׁשֶדּקַה לֵקָׁשְּב לֶקָׁש םיִעְבִׁש ףֶקָּכ
 בס הָאְלְמ בָהָו הָרָשַע תַחַא ףּכ :החנמל ןמשב הָלּולְּב
 ט ותָָשְֶּב דָחֶא"ַשָכָּכְדַחֶא לא רֶקְּבְִּב דָחֶא רַּפ :תרטק
 דפ רק םימְלַשה חבל :תאָטחְל דָחֶא םִִע-יִעְׂש :הֶלעְל

 השב םיִשְכְּכ הָשִמָח םיִרְּתִע הֶּׁשִמֲח םַליִא םינש |
 50 .זינעֶרְיוִב ןְדיִבֲא ןפרק ה הָׁשִמַח
 דס בר :ידַׁשיִמַעדְוּב רֶוֲעיִחֲא ןָד יִנְבִל אישְנ ִריִׂשֲעָה םייַּב
 דָחֶא קָרָזִמ הלְְׁשִמ * הָאמּו םיעלש תמ תַמַא ו

 ספעש ןייא ,רעדיוו ןײא ,סקָא רעננוי ןייא יי :ךיורײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדלינ א" :

 ;רעפּפָאדנַארּב א רַאפ |

 עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעב ףניפ

 ;רעפּפָאדניו ַא רַאפ קָאבנגיצ ןקא" 8

 20 - אש ,רבדמב
 ןּברק רעד .זיא סָאד . 

 יי .ןלָאּועד ןופ ןּוז םעד ףֶסֶילֶא ןופ
 רעדניק יד ןּופ טשריפ רעד ,גָאט ןטעביז ןפיוא < =

 = ןפרק ןייז *  .ןדּוהימַע ןופ ןוז רעד עֶמֶשיִלֶא ,םירפא ןופ
 - ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא :ןעװעג ויא

 יגנערפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיירד ןוא טרעדנוה
 | לּופ עדייב ;לקֶש ןקילייה ןפיוא ,לקָש קיצעביו ןופ ןקעב

 ;רֶעפּפָאזײּפש ַא רַאפ ,לײא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ

 ;ךױרײװ טימ לופ ,לקֶש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןיא :

 0 ,רעקירָאי ו ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא רעגנּוי ןײא 51

 לידניז א רַאפ קָאּבניצ ךייא : .;רעפּפָאדנַארּב א ראפ

 | ףניפ ,רעדער ייווצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןוא 9 :רעפפא

 הא סָאד | .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעב ףניפ ,סרעדיוו

 . :ןדוהימַצ ןופ ןוז םעד עַמָשיִלֶא ןופ ברק רעד

 רעדעק יד ןופ טשריפ רעד ,גָאט ןטכַא ןפיוא =

 | ןברק ו .ןרוצהְדפ ןופ ןוז רעד לָאילמַ ,השנמ ןופ

 | ןעװעגי ןיא גָאװ ריא ו סָאװ | לסיש ענרעבליז ןײא :ןעװעג יא

 א. 1 יש זיב

 - לופ ע ערייב לק ליה ןפיוא | לקט קיצעביו ןּופ ןקפב

 -.רעפָאיּפט א רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז טימ

 - ,רעקירָאי א

 ,סרעדיװ ףקפ , ,רעדער יװצ ,רעפּפָאדירּפ ַא רַאפ ןּוא 59

 .ןרּוצהָדּפ ןופ ןוז םעד לָאילמג ןּופ ןּברק רעד זיא סָאד ..עקירָאי ןספעט ףעפ .קעב ףניפ

 . יא ( ברק ךיוי | ועד ןופ ןוז רעד ןדיבא ,ןימינב ןופ רעדניק יד ןופ .טשריפ רעד גָאט ןטניינ ןפיוא 0

 ןופ ןקעבגנערפש רענרעבליו ןייא ,לקש קיסיירד ןוא טרעדנוה ןעװעג ויא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעבליו ןייא :ןעוועג

 0 יא ₪ .ןרעפּפָאזיײפש ַא רַאפ ,לײא טימ טשימרַאפ לעמלמעו טימ לופ עדייב ;לקָׂש ןקילײה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז

 ַא רַאפ ,רעקירָאי א  ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא רעגנוי ןייא < ;ךױרײװ טימ לּופ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג

 קָאּבנג | : - ףניפ ,סרעדיװ י ףניֿפ ,רעדניר ייווצ | ,רעּפּפָאדירפ ַא ראפ וא יי ;רעפּפָאדניז ָא רַאפ קָאּבניצ ןייא < ;רעפּפָאדנַארּב

 | יועדו ןופ וז םעד ןָדיִבַא ןּופ ןברק רעד זיא סָאד .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעב

 יא ןּברק ןוו" רימען ןופ ןוז רעד רֶוֶעיחַא ,ןָד ןופ רעדניק יד ןופ טשריפ רעד ;גָאט ןטנעצ ןפיוא" |

 - ןופ ןקעבגנערפש רענרעּבליז ןייא ,לקֶש קיסיירד ןוא טרעדנוה ןעווענ זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעבליז ןייא :ןעװענ
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 טימ לּופ עדייּב ;לקָש ןקילײה ןפיוא ,לקָש קיצעּביז

 ;רעפּפָאזײּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז

 ;ךיורייוו טימ לּוּפ ,לקָש ןעצ ןּופ לָאש ענרעדליג ןייא*

 ,רעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ןייא ,סקָא רגש ןייא =

 -דניז ַא רַאּפ קָאּבניצ ןייא" ;רעפפָאדנַארּב א רַאּפ
 ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןואי* ;רעפּפָא
 יא סָאד .עקירָאי ןספעש ףניפ ,קעּב ףניפ ,סרעדיוו

 .ןיִדָשיִמַע ןופ ןוז םעד רֶוֶעיחַא ןופ ןברק רעד |
 רעה יד ןומ טשלופ רעד גאט ןטפלע פא <>

 זיא ןּברק ןייו * .ןענֶרכֶע ןופ ןוו רעד לֵאיִענַּפ ,רשֶא ןופ

 ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעבליו ןייא :ןעוועג

 -ונערפש רענרעבליז ןייא ,לקָׁש .קיסיירד ןוא טרעדנוה

 לּופ ערייב ;לקָש ןקילייה ןפיוא .לקָש קיצעביו ןופ ןקעב

 :רעפּפָאזײּפש ַא רַאּפ ,לײא טימ טשימרַאּפ לעמלמעו טימ |

 ;ךיורייוו טימ .לּופ | ,לֶקֶש ןעצ ןּופ לָאש ענרערליג יא 4

 ,רעקירָאי ַא סּפעש ןייא .רעדיװ ןײא ,סקָא רעגנוז אי לא =

 "דניז ַא רַאפ קָאּבנויצ יא ;רעפּפָאדנַארּב א ראש

 ףניפ ,רעדעיר ייןוצ ,רעפָּאדירפ ַא רַאפ ןוא ד .;רעפּפָא

 זיא סָאד .עקירָאי ןספעש ףעפ ,קעב ףעפ ,סרעדיװ

 .ןענְרכֶע ןופ ןוז םעד ֵאיֵגּפ ןופ ברק רעד

 .ןענְניֵע ןּופ ןוז רעד עריחַא ,ילתפנ ןּופ רעדניק יד ןופ טשריפ 2 רעד ,גָאט ןטפלעווצ ןפיואי - |

 אשנ ,רבדמב

 תֶלָס םיִאָלְמּוםֶהיְֵׁש ׁשֶרֶּקַה לְקָׁשְּב לֵקָׁש םיִעְבש ףֶסָכ
 הָאֹלְמ םֶהָז הָרָׂשֵע תַחַא ףּכ :החְנמל ןמשב הָלּולְּב חס
 ותנׁש"ְִּב דָחֶא-ׂשֶבַּכ דָחֶא ליא רככ"ּכ דֶמֶא רַּפ :תֶרֶטָכ יט
 .רֶקָּב םיִמָלְׁשַה בולו :תאָטַחְל דָחֶאַע"ריְִׂש ;הלעל 4
 הנטינב םיִשְבָּכ הָשִמָה םיִדְּתַע הָׁשִמֲה םליֵא םינש |

 -- ם | ויָדׁשיִּמִעוִּב רועיחא ןפרק הז הֶׁשִמֲח
 :ןֶרְכעיִּב לֵאיעְנַּפ רֶׁשָא נבל אישְנ ם* רָׂשְעיֵּתְׁשַעםויְּב בע

 קָדִָמ לָקְׁשִמ טָאַמּו םישלש תַַא ףֶסָּכ-תַרעַק וטָכְרִק
 םיאלמ | םֶהיֵנְׁש ׁשֶדֵּקַה לָהְשְּב לֵקָׁש םיָעְבִׁש ףֶסֶּכ דָחֶא

 הָאַלְמ בֶהָו הָרְׂשִע הַא הב ;הָחְנִמְל ִמָּׁשַב הָלּלְּב תֶלֶס דע
 ותִָׁשְִּב דָחֶאׂשִבּכ דָחֶא לא רֶקֶּביְִּב דָחָא רַּפ :תֶרֶמִק הע
 רֶקְביִמְלְׁשַה חַבולּו :תאּמַחְל דָחֶא םיִעיריעְׂש : :הלפל ,

 הנ םיִׂשָבְּכ הָּׁשִמֲח םיִדּמַע שמח םליא םינָש
 מ ;ןְרְכָעיְוִּב לֵאיֵעְנַּפ ןפרק הז הָּׁשִמֲח

 :ןניעזפ עריחא ילָתְפִנ ינכל איׂשָנ ם רָשָע םִינָׁש םֹויְּב זע
 קרומ ְּלָקְׁשִמ לא םיִׁשלְׁש תַמַא ףסָּכ-תַרעֶק ונְּבְרִק שע

 םיִאָלְמ |םֶהיִנְש שדקה לְקַׁשְּב לֶקָׁש םִָעְבִׁש ףֶסָכ לָָא
 האמ בַהְז הרשע תא ףכ :הָחָנְמִל ִמָׁשב הָלּולְּב תֶלֶס 5
 ותְנׁשְַּב דָחֶא-ׂשֶבַּכ דָחֶא ליא רֶקְּב-ןֶּב דֶהֶא רֶּפ :תֶרֶמֶק =
 רֶקָּב םיִמָלְּׁשַה הבול ;תאָּטַחְל רָחֶא םיעְ"ריעש :הלעל *

 השב םיִׂשְבְּכ הֶשַמַח םיִדְּתִע הָּׁשִמֲח םליֵא םִינָׁש
 ַפ ןנישְרְּב עַריִחֲא ןפרק הָז הָׁשִמָח

 לֵארְׂשִי יאיַשְנ תֶאמ ותא השמה םויְב ַחֶּבְוִּמַה תַּכְנַח! תאְו 'בש |
 תֹומַּכ רָׂשָע יש ףֶסָכ"יקרְזמ הרְׂשָע םיִּתְׁש ףֶסֶּכ תֹלֲעַּק
 ףֶסֶּכ הַחַאָה הָרָעְקַה הֶאֵמּו םיִׁשֹלְׁש ּ!הָרְֶׂע םיִּתְׁש בָהְ
 יעַּבְרַאְו םִיַפְלַא םיִלֵכַה ףֶסֶּכ לכ דָחֶאָה קרמה םיִעְבׁשו

 תֶאְלִמ הֵרְׂשֶע-םיִּתְׁש בָהָז תַֹּכ :ׁשֶרּקַה לֶקָׁשְּב תֹוָאֵמ =
 תֹוַפַּכַה ביל שרפה לע ףגה הרמז הָרְשפ תרטק

 פ
 | צ

 זיא ןּברק ןייזדי

 ןּופ ןקעבגנערּפש רענרעּבליז ןייא ,לקָש קיסיירד ןּוא טרעדנוה ןעװעג זיא גָאװ ריא סָאװ לסיש ענרעּבליז ןייא :ןעווענ

 ;רעפּפָאזײּפש ַא רַאפ ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעו טימ לופ עדייב ;לקָש ןקילייה ןפיוא | ,לקָש קיצעביז

 :ךיורײװ טימ ג לופ ,לקֶש ןעצ ןופ לָאש ענרעדליג //

 ;רעפּפָאדניז ַא רַאפ קב ןייא** :רעפּפָאדנַארּב

 ןייא *

 ַא רַאפ ,רעקירָאי ַא ספעש ןייא ,רעדיוו ץיא ,טקָא רעננו ןײא יי

 ףניפ ,סרעדיוו ףניפ ,רעדניר ײװצ ,רעפּפָאדירפ ַא רַאפ ןוא" 8

 .ןעֶנָניִע ןּופ ןוז םעד עריחַא ןופ ןּברק רעד זיא סָאד .עקירָאי ןספעש ףעפ ,קעּב

 ןופ ןטשריפ יד ןּופ ,ןרָאװעג טּבלַאזעג זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא ,חּבומ םעד ןופ גואינַאב יד ןעװעג זיא סָאד 4

 לסיש עכעלטיא * ;ןלָאש ענרעדליג ףלעװצ ,סנקעּבנוערּפש ענרעּבליז ףלעװצ ,ןעלסיש ענרעּבליז ףלעווצ :לארשי

 טנויוט ײװצ ,םילּכ יד ןופ רעּבליז עצנָאג סָאד ;קיצעּביז ןקעּבגנערּפש רעכעלטיא ןוא , ,רעּבליז ולקָשנ קיסיירד ןּוא טרעדנּוה

 ןפיוא ,לָאש ַא ולקשנ ןעצ ּוצ ,ןעצ ּוצ ,ךיורײװ טימ לופ ןלָאש ענרעדליג ףלעװצ *  .לקָש ןקילייה ןפיוא ,טרעדנּוה ריִפ ןוא
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 'פמ םליא םירָּפ רשע םִינָׁש הלל רכבל :הֶאְמּו םרָשְ

 .קיצנַאװצ ןוא ==
 חפ םביִרְׂשָע םימלשה חב | רֶקּב לכו; : תאטחל רֶׂשֶע םינש םיִזִע
 יריִעְׂשּו םָתְחְנִמּו רשע םיִנָש השיב םיִשָבְּכ לשעדםינש

 יינְּב םיִשְבְּכ םישש םיְִתַ םיִשש םליא םיִרְּפ העָּבְרַאְו

 רכדמ לולַהתֶא עמשיו תא רפדל * לעומ לֶהָא-לֶא השמ
 םיִכָרְּכַה ינש ןיִּבִמ תֶדֵעַה ןרא-לע רָשָא תרפפה לָעַמויְלַא -

 | פה טא רַב

 0 . טרעדנוה .ןלָאש יד ןּופ דלָאנ עצנַאג סָאד ;לקָש קולה

 ;רעפּפָאדנַארּב רַאּפ רעדניר עלַא" |

 | ,ףלעווצ עקירָאי ןספעש ;ףלעווצ סרעדיװ ;ןסקָא ףלעווצ

 -דניז רַאפ ,ףלעווצ קעבנויצ ןוא ,רעפּפָאזייּפש רעייו טימ אֹבְבּו :ותא חשמה יִרָחֶא הבְזִמה תַּכְנַה תאז םישש הנש
 ריפ :רעפּפָאדירּפ רַאפ רעדניר עלַא ןוא * .רעפפֶא

 .קיצבעו קעּב ,קיצכעז סרעדיװ ;ןסקָא קיצנַאװצ ןוא

 גנּואיינַאּב יד ןעװעג זיא סָאד .קיצכעז עקירָאי ןספעש

  .ןרָאװעג טּבלַאזעג זיא רע יװ םעדכָאנ חבומ םעד ןּופ
 וצ ןדער לוָק םעד טרעהעג רע טָאה ,םיא טימ ןדער לָאז זטָאװ ידפ דעֹומילהֹוא ץי ןיא ןעמיקעג יא השמ זַא וא" . 0/0
 ..םיא וצ טדערעג רע טָאה ױזַא ,םיבורּכ ייווצ יד ןשיװצ ןופ ,ץעועג ןפ ןורָא ןפירא \ סָאװ קעד םעה רעביא ןופ םיא

 3 ָתְרִמָאו זחא לבד :רמאל השמילא ה הָוהְי דדו
 - תעְבְשוריאָיהרמהְיְפ לומילָא תְַֹה-תֶא לטבול

  ָהיֶתֹרִנהָלְעָה הָרִמה מ לומדלֶא והא ןֵּכ שעינ :תורגה |
 י השקמ הרמה השעמ הֶה :הֶשמחתַא הָוהְי הוצ רשאפ
 הארה רֶׁשֲא הָאְרַמַּכ אה השקמ הָחרפדדע הָכרי-דַע בו
 פה ;הָרעמַה-תֶא הֵׂשָע ןֵּכ הָׁשמ-תֶא הָוהְי
 ח יב ךותמ םױלק-תֶא חק :רמאל השמ"לָא הָוהְי רבדיו
 ז ידזה םרחטל םֶהָל הֵׂשֲַ-הכו :םֶתֶא רהט לארשי

 וסְּבַכְו םֶרָׂשְב-לָּכילַע ַעַת ּורוָבָעָהְו תאטח ימ םָהיִלָע |
 ה הָלּולְּב תֶלְסי ווְחְנִמּורֶקָּבְרִּב רַּפ ּוהְלָלְו !ּורֲהָּטִהְו םֶהיֵדְנִב =

  "תֶא ָּתְבַרְקִהְו :תאטחל חמת קב ָנֵׁש"רַפּו ןמשב |
 נב תֶדָעְִלָּבדתֶא תלהקהו דעומ לֶהֶא ינפל םיולה
 נב ּוכִמָסְו הָוהְי ינפל םיולח"תַא ּתְבְרקהְו :לאְרשי
 א םיולקדתַא ןרהא ףיגהו :םיולהדלע םֶהיִדְידתֶא לארשי

 | דתרֶא רֶבֲעַל ּויהְו לארשי נב תאמ הָיהְי ינָפל הָפּנְּת -
 = בי םירפה שאר לע םֶהיֵדְי-תֶא ּוָכָמָסִי םוולהו :הוהי תֶרבע

 .ךפכל הותיל הלע דָחאַה"תֶאְו תאָּטַה רֶמֶאָה-תֶא השעו
 + נב ונפלו ןרָחא ינפל לה תא קתדמעהו :םיוְלָהדלַצ

 .ןקינייר ךיז ןוא ,רעדיילק ערעייו ןשַאװ ןּוא

 .הרונמ רעד ןּופ ּוצ |

 :ןגָאז וצ וא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי ח |

 יה וַא :םיא ּוצ ןגָאז טסלָאז ןוא ןענרהַא וצ דערי

 | טנרָאפ ןטכייל ךעלרער ןּביז יד ןלָאז טכיל יד ןָא טסדניצ

 טָאה רע :ןָאטעג יױזַא טָאה ןרהַא ןוא*

 0 יא ,הרונמ רעד ןופ ּוצ טנרָאפ ךעלרער יד ןדנּוצעגנָא

 .ןהשמ ןלױַּאּב טָאה טָאג יו

 : :הרֹונמ רעד ןופ טעּברַא יד ןעװעג זיא ױזַא ןּוא *

 יב ,לעטשענסּופ ריא ףיוא זיּב ;דלָאג ןופ טרעמַאהעג

 יװ יװַא ;טרעמַאהעג ןעוועג יז זיא ,ןעמּולּב עריא ףיוא

 רע טָאה ױזַא < ,ןהשמ יראה טָאה טָאג סָאװ גנואעז יד |

 .הרונמ יד טכַאמעג |

 - וצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערענ טָאה טָאנ ןואי
 | ןּוא ,לארׂשי ןופ רעדניק .יד ןשיווצ ןּופ םייול יד םענ*

 .ןקינייר יז טסלָאז <

 ךלָאז יז ןוא ,גנוקינײר ןופ רעסַאװ ייז ףיוא ץירפש :ןקינייר |

 ַא ןריפרעּבירַא

 ןּופ וצרעד .רעפּפָאזייּפש טָאד ןוא ,סקָא ךעגנוי ַא ןעמענ ןלָאז יז ןואי

 'וִצ ײז יז וצ ןָאט ױטסלָאז יױזַא ןואי

 ,בייל .ןצנַאג רעייז רעּביא רעטעמלָאג ַא

 ןענענעג ןּכַאמ טסלָאז ןוא* .רעפּפָאדניז ַא רַאּפ ןעמענ ּוטסלָאז סקָא ןגנּוי ןטייווצ ַא ןּוא ; ;לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז

 ןכַאמ טסלָאז ןּוא ** .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןעלמַאונײַא טסלָאז ןּוא ;דעומ-להֹוא ןרַאפ םיַיַולְי יד :

 | .דפיוא לָאז ןרהַא ןּוא יי .םיִיַול יד ףיוא טנעה ערעייו ןענעלנָא ןלָאז לארשי ןופ רעדניק יד ןוא ,טָאג רַאפ םייול יד ןענענעג

 .טָאג ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ ףיוא ןייז ןלָאז יז יד ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ טָאג רַאּפ ;נּוּבייהפיױא ןַא םייול יד ןּבײה

 ָא .םענייא ןוא רעפּפָאדניז ַא םענייא ךַאמ ןּוא ;ןסקָא יד ןופ ּפָאק ןפיוא טנעה ערעייז ןענעלנָא ןלָאז םייול יד ךוא <

 .ןיו ענייז רַאפ ןוא ןענרהַא רַאפ םיִיַול יד ןלעטש טסלָאז ןּוא .םיִיַול יד ףיוא ןייז וצ רפכמ ,טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב
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 טסלָאז ןוא * .טָאג ּוצ גנובייהפיוא ןַא ןבייהפיוא יז ןּוא

 ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ ןּופ םיִיַול יד ןדײשּפָא

 ןלָאז ךָאנרעד ןּוא * .רימ ּוצ ןרעהעג ןלָאז םייול יד

  ןוא ;דעֹומ-להֹוא םעד ןענידַאּב ּוצ םייול יד ןעמּוק

 .גנובייהפיוא ןַא ןּבייהפיוא ייז ןוא ,ןקינייר ין טסלָאו

 ןשיווצ ןופ רימ וצ ןּבעגעגּפָא ייז ןענייז ןּבעגעגּפָא םורָאװ :

 טנפע סָאװ ןכעלטיא טָאטשנָא ;לארׂשי ןּופ רעדניק יד

 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ רוָכּב ןכעלטיא ,טכַארט םעד

 רימ ּוצ םורָאװ* .רימ רַאּפ ןעמונעג ײֵז ךיא ּבָאה

 ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ רוָכּב רעכעלטיא טרעהעג |

 ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא ;המהב ַא ןופ רעדָא ןשטנעמ ַא ןּופ

 ּבָאה ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא םירֹוכּב עלַא ןגָאלשרעד יּבָאה

 יד ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןוא * .רימ ּוצ טקילײהעג יין ךיא

 .לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ םירוכב עלַא טָאטשנָא םיִיול

 ןענרהַא ּוצ ענעּבעגעגּפָא םיָיול יד ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןוא יי

 ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןּופ רעדניק ענייז ּוצ ןּוא

 ןיא לארׂשי ןופ רעדניק יד ןופ טסניד םעד ןעניד ּוצ

 ןופ רעדניק יד ףיוא ןייז וצ רפכמ ןוא ,דעֹומ-להֹוא

 לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיווצ ןייו טינ לָאז סע ידּכ ,לארשי

 םּוצ ןענענעג ןלעװ לארשי ןּופ רעדניק יד זַא ,גָאלּפ א

 .םוטקילײה

 ךתולעהב ,רבדמב

 די

 3 ,ט-14 ,ח

 ףותמ םיולקהתֶא ָּתלּדְבִהְו :הָוהיִל הָּפּוְּתםֶתֹא תפנה
 זולה ּואֵבָו ןכדירחַאו :םיולה יל יהו לארשי נב

 :הָפּונְּת םָתֹא ָּתְפִנַהְו בתא ָּתְרִהְטִו דעומ לָהָא-תֶא רָבְֵל |

 אכ

 בכ

 תרטּפ תחת לֵאָרְִׂי נב ךותִמ יל דמה םיִנְתִנ םיִנָתְנ יִּ
 יפ :יִל םָתֹא יִּתְחַקָל לֶאְרְשי ינְּבִמ לפ רֹוָכָּב םֶהְדלּכ
 יֵתֹּכַה םֹויְּב הָמֵהְּבַבּו םֶרֶאּב לֶאְרְשִ ינְכְּב רֹוכְּב-לָב יל
 -תֶא חֶהָאְ :יל םַתא יתשדקה םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב לֹוכְב-לֶכ
 --זרָא הָנִּתִאְו :לֵאָרְׂשִי נב .רֹוכְּבילָּכ תַחָּת םִיולָה
 דֿבעַל לאָרְשי יִנְּ ךֹוּתִמ נבל ןרהאל  םיִנְתִנ םְלַה
 ינְּ-לַע רֵּפַכלּ רָעֹומ לָהֶאָש לארשידינפ תַרֹבֲע-תֶא
 - לֵאהְׂשִיינְּב תַשגְּב ףנ) לארשי יְָבִּב היי אלו לארי
 לָאְרשיחינפ תעלו ןרָהֵאְו העמ שעיו :שֶרפַהְלֶא
 | ושער םיולל השמדתא הָוהְי הָוצ-רֶׁשֲא לבב םיוְלל
 םםֶהיֵדְנִּב וסְּבַכַנ םףלה יִאְמַחְתִיַו :לֶאְרשי נב םֶהְל
 - ןהתא םֶהיֵלֲע רפכו הָוהְי ינָפל הָפּנְּת םֶתֹא ןרהא ף
 -להֶאְּב םֶתְרְבעְדתֶא דפעל םיולה ואב ןלייִרֲחַאְו :םרהטל

 ף7 87

 = ָשמתֶא הָוהְי הוצ רֲֶׁאַּכ נב ינפלו רָהָא ינפל דעומ
 הרֶׁשמ-לָא הָוהְי רד ם !םֶהָל יִׂשָע ןֵּכ םִיִלַה-לַע
 הָלָעַמְו לָָׁש םירשעו שמח ןֶּבִמ םינלל רשא תא| :רמאל
 םיִׁשִמֲח ןֵּבמּו :דעמ לֶהֶא תרבעב אָבָצ אָכְצְל אוב
 "תֶא תַרֶׁשְו .+דוע דֵבִעַי אלו הָדֹבֲעָה אֵבְצִמ בושי הָָׁש
 .הֶכָּכ דֶבֲעַי אל הָרבַעו תֶרֶמְׁשִמ רמשלי ידֲעֹומ לֶהָאְּב ויִחָא
 | פ | 1 :םַתְרַמְשִמּב םיולל השעת

 | ט
 ;ייִנִׁשַה הָנָׁשַּב יַניִס--רֵּבְרִמְב הָׁשֹמילֶא הָוהְי רֵּבַדָיַו
 ושעיו :רמאל ןושארה שדחפ םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םַתאַצְל

 םֹוי-רְׂשֶע הָעָּבְרַאְב :ודעמְּ חַמָּפַה-תֶא לֵאָרְׂשיייגְב |

 אחוטנ ףמק 'ב ,ט

 ץלַא יװ ױזַא ;םיִיול יד ּוצ ןָאטעג ױזַא ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק י יד ןּופ הדע עצנַאג יד ןּוא ןרהַא ןּוא השמ ןּוא *

 ןּבָאה םייול יד ןּוא*י .ןָאטעג ייז וצ לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה ױזַא ,םייול יד ןגעװ ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ

 ןרהַא ןוא ,טָאג רַאפ גנוּבייהפיוא ןַא ןבייהעגפיוא ײז טָאה ןרהַא ןּוא ;רעדיילק ערעייו ןשַאװעג ןּבָאה ןוא ,טקיניירעג ךיז

 ןיא טסניד רעייו ןעניד ּוצ םיִיַול יד ןעמּוקעג ןענייז -ךָאנרעד ןּוא < .ןקינײר ּוצ ייז ידּכ ,ייז ףיוא ןעװעג רפכמ טָאה

 .ןּבָאה ױזַא ,םייול יד ןגעװ ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יו .ױזַא ;ןיז ענייז רעטנוא ןּוא ןענֹרהַא רעטנּוא ,דעֹומ -להֹוא

 | .ןָאטעג יז ּוצ 4

 ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןופ ;םיִיְוְל יד ןגעוו ! יא סָאד ** :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא *

 רע לָאז טלַא רָאי קיצפופ ךָאנ ןוא *  .דעומדלהוא ןּופ טעּברַא רעד ייּב טסניד םעד ןעניד ּוצ ןעמוק רע לָאז רעכעה

 -להֹוא ןיא רעדירב ענייז ןפלעהרעטנוא לָאז רע רָאנ** .ןעניד טי רעמ ןוא ,טסנידטעּברַא םעד ןּופ ןרעקמוא ךיז

 .ןעגנוטיה ערעייו ןיא םייול יד טימ ןָאט ּוטסלָאז ױזַא .ןעניד טינ רעמ רע לָאז טסניד ןייק רעּבָא ,גנוטיה יד ןטיה ּוצ דעֹומ

 ןטשרע ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןײגסױרַא רעײז ךָאנ רָאי ןטײװצ ןיא ,יַניִס רּבדמ ןיא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא 0

 ןטנצרעפ ןיא* .טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא חַסָּפִּברק םעד ןכַאמ ןלָאו לארשי ןופ רעדניק יד * :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שדוח



 | בכ

 ויתִחילְכְּ ודַעְמְּב ותא ושעת םיברעַה ןיב הזה שָדִּ |
 ד לארשי ינבלֶא השמ רדיו :ותא ושעת ויִָּפְׁשִמ-לֶכְכּו
 ה רשע הָעָּברַאְּכ ןוׁשאִרְּב חַסֶּפַה-תֶאּוְׂשִעַיַו :הספה תֶׂשַעַל

 הָוהְי הּוִצרֶׁשֲא לֹכְּכיִניִס רַּבְרִמְּב םִיַּבְרעֶה ןיִּב שדחל םוי |
 ויה רֶׁשֲא םיִׁשָנֲא יהיו :לארשי ינּב ושע ןֵּכ הָׁשמ-תֶא |
 - אּוהַה םויב חַמָּפַה-תֶׂשֲעַל ולכיזאלו םֶדֶא שפְנְל םיִאָמְמ -

 ּורְמאֹו אּוָהַה םֹיַּב ןרָהַא ! ינְִלְו השמ ינפל וברקיו
 = הֶּמָל םֶדֶא ׁשֵפָנְל םיאמט ּונָחְנֲא וילא הָּמִלָה םיִׁשָנֲאַה
 יֵנְּב ךותְּב ֹורֲעַמְּב הוה ןֵּבְרָק-ִתֶא בירקה יִּמְלִבְל עב
 ח הָוַצי-הַמ הָעְמְׁשִאְו וָדְמִע השמ םֶהֵלֶא רֶמאֹּ ;לֵאָרְׂשִי
 ב ןםֶכָל הָוהי
 , לֵאְרְׂשִי יֵנְּב--לָא רֵּבַּד :רמאל הָשמ-לֶא הָוהְי רבדיו
 הָקחְרדרְרִבוא ׁשֶפְָל ו אָמְט הָיְִיייִּכ שיא שיא רמאל

- 

= 

 - אי יִנָשַה ׁשֶדֹהַּב :הו הוהיֵל חַסָפ הֶׂשֵעְו םֶכיֵתְררְל יא םֶכָל
 תוצמדלע ותא ושעי םיפרעה ןיב םֹי רשע הָעָּבראְּב
 בי אל םֶצַעְו רקב"דע ונממ .וריִאְשְידאְל :והָלְכאֹי םיררמו
 + -רָׁשֲא ׁשיִאָהְו :ותא ושעי חסָפה החיל ובּורְּבְש

 ורעב בירק אֵל הֶוהְי ופרק יּכ הממ אוקה שפנה
 די הֶׂשָעְו רג םּפְּתִא רוגייכו :אּוָהַה ׁשיִאָה אָּׂשִי ואְטָח

 הֵּקִח השי ןֵּכֹוָּפְׁשִמְכ חַסָּפַה תק הוהיל הספ -
 בי םֹויְבּו ם = ץְרֶאָה חָרָוֶאְלי רגלו םֶכָל הָיְהִי תַחַא.
 תֶדעַה לָהֶאְל ןֶּכְׁשִּמַה-תֶא ןֶנֶעַה הָּמּכ ןָּכָשִמַהדתֶא םיִקָה
 ש יהי ןֵּכ ;רֶקְּב"דַע ׁשַא-הָאְרָמְּכ ןְֵׁשִּמַה-לַעהָיְהִי ברֶעְב
 " תֹולָעַה לו :הֶליִל שא"חארמו ונפכי ןנעָה דיִמָת
 םוקמבו לארשי ב יִעְסִי ןכ ירח לֶהֹאָה לעמ ןנעַה
 6 "ל חי יִמ"ֶלָע :לֶאְרְש יב ונֲהַי םֵׁש ןָנֶעֶה םָׁשוּכְׁשִי עא

 הלדק ל ראחו ןילבכ 1

 -"9 ךתולעהב ,ר ,רּבדמּב

 - "לעטשעג ןייז ןיא ;טנװָא ןגעק שדֹוח ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט

 .םיניד ענייז עלַא טיול ;ןכַאמ םיא ריא טלָאז טייצ רעט

 .ןכַאמ םיא ריא טלָאז ןצעזעג ענייז עלַא טיול ןּוא

 ּוצ ,לארשי ןופ רעדניק יד וצ טדערעג השמ טָאה +

 םעד טכַאמעג ןּבָאה יז ןּוא*- .תַסֶּפְדּברֶק םעד ןכַאמ

 שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא חַסֶּפןּברֶק

 . טָאה טָאג סָאװ ץלַא יו ױזַא ;יניס רּבדמ ןיא ,טנווָא ןנעק

 .ןָאטעג לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ױזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב

 ןעװעג ןענייז סָאװ רענעמ ןעװעג ןענייז סע רעּבָא* <

 .ןּבָאה יז ןּוא ,ןשטנעמ ַא ןופ בייל ןטיוט םעד ןּופ ןיירמּוא

 .ןּבָאה ;גָאט םענעי ןיא חֶַּפדּברִק םעד ןכַאמ טנעקעג טינ
 גָאט םענעי ןיא ןענֹרהַא רַאפ ןוא ןהשמ רַאפ טנענעג ייז

 דמּוא ןענייז רימ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה רענעמ ענעי ןואי

 | ןלָאז סָאװרַאּפ ;ןשטנעמ ַא ןופ בייל ןטיוט םעד ןופ ןייר

 ןופ ןּברק םעד ןייו וצ בירקמ טינ ,ןרעװ טרענימעג רימ

 ןופ רעדניק יד ןשיווצ טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא טָאג

 לעװ ךיא ןוא ,טרַאה :ײז ּוצ טגָאזעג השמ טָאה * ?לארׂשי

 .ךייַא ןגעװ ןלעּפַאּב טעװ טָאג סָאװ ןרעה

 :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּא*

 רעצימע זַא :ןגָאז ּוצ יוזַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער
 תורוד עקידעמוק ערעײַא ןופ רעדָא ,ךייַא ןופ רענייא

 . ןטײװ ַא ןיא ןייז רעדָא ,ּבײל ןטיוט ַא ןּופ ןיירמּוא ןייז טעװ

 .טָאג ּוצ חַסָּפְדּברְק ַא ןכַאמ ןגעװטסעד ןּופ רע לָאז ,געוו

 ןלָאז טנװָא ןגעק ,גָאט ןטנצרעפ ןיא ,שדוח ןטײװצ ןיא יי |

 0 ןיא ויב םיא ןופ ןזָאלרעּביא טינ ןלָאז יו .ןסע םיא ײז ןלָאז רעכעטיירק ערעטיּב ןּוא תוצמ טימ ;ןכַאמ םיא יז <

 .ןכַאמ םיא ייז ןלָאו חַסֶּפןּברָק ןּופ ןיד ןצנַאג םעד טיול ;םיא ןיא ןכערּבעצ טינ ײז ןלָאז ןייּב ַא ןּוא ,ירפ רעד |

 לָאז לעו ענעי ,חַסֶּפְךּברְק םעד ןכַאמ ּוצ ךיז טדיימרַאּפ רע ןוא , טינ רע זיא געװ ןיא ןוא ,ןייר ויא סָאװ ןַאמ רעד רעּבָא * -

 לָאז ,טייצ רעטלעטשעג ןייז ןיא ןעוועג בירקמ טינ טָאג ןופ ןברק םעד טָאה רע לײװ ;קלָאפ ריא ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ 0

 | ! | .דניז ןייז ןגָארט ןַאמ רענעי

 רעד י יו ױזַא ,זיא ,טָאנ ּוצ חַסָּפ פְךּברק ַא ןכַאמ טעװ רע ןוא ,רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא ךיז טעװ ךייַא ייב וא אה

 | רַאפ יא ןדמערפ םעד רַאפ יא ךייַא יב ןייז לָאז ןיד ןייא ןָאט ר רע לָאז ױזַא ,ץעזעג ןייז יװ יױזַא ןּוא חַסֶּפְדּברֶק ןּופ ןיד

 | יי .דנַאל ןּופ םענערָאּבעגנייַא םעד

 ,ןכשמ םעד טקעדעגוצ קלָאװ רעד טָאה ,ןּכשִמ םעד טלעטשענפיוא טָאה עמ סָאװ גָאט םעד ןיא ןּוא +*

 .ירפ רעד ןיא זיּב ,רעייפ ןופ ןעוסיוא סָאד יװ יױװַא ןּכשִמ ןרעביא ןייו טגעלפ טנוװָא ןיא ןּוא ;ץעזעג ןּופ טלעצעג סָאד

 קילדעװ ןּוא * .טכַאנ ייּב רעייפ ןופ ןעוסיוא סָאד ןּוא ,ןקעדוצ םיא טנעלפ ןקלָאװ רעד :דימת ןייז טנעלפ יוזָא י*

 ןיא ןוא ;לארשי ןופ רעדניק יד ןעיצ ךָאנרעד ןנעלפ ױזַא ,טלעצעג ןרעּביא ןּופ ןבייהפיוא ךיז טנעלפ ןקלָאװ רעד

 0 ליומ םעד טול י 18 ..לארשי ןופ רעדניק יד ןרענַאל ןנעלפ ןטרָאד ,ןעּור ןטרָאד טנעלפ ןקלָאװ רעד סָאװ טרָא םעד
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 רפא יִמִיילַּכ ונחי הָוהי יפדלעו לֵאָרְׂשִי ינב ועְסִי הָוהְי - םעד טיול ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןעיצ ןגעלפ טָאג ןופ
 ןמְשמה"לע נה ךיראהבו נחי כ םׁשּמַה-לַע נה ןֵּכְׁשִי ש ןקלָאװ רעד ןמזילפ ;ןרענַאל יז ןעלפ טָאנ ןופ ליומ

 אלו הָוהְי תַרָמְׁשִמ-תֶא לארשיחינב ורמשו םיִּבַר םיִמָי 0 - רד" |
 -לַע ןֶּטמהְלע רפסמ םיִמָי ןנעה היה רֶׁשֲא שי ועמי כ זַא ןוא * ..ןרעגַאל ײז ןגעלפ ,ןפשמ ןפיוא ןעור טנעלפ
 נעה הָיְהִי רֶׁשֲא ׁשֵיָו :ועָּמִי הָוהְי יפלעו וחי הָוהְי יִפ אכ ליפ ןפשמ ןפיוא טרעגנעלרַאּפ ךיז טָאה ןקלָאװ רעד
 הֶליִלְו םָמֹוי וא ועסנו  רַקִּבּב ןֵגֶעֶה הלענו | רקב"דע ברעמ ןופ גנוטיה יד טיהעג לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,געט

 ְךיִרָאַהְּב םיִמָי-וִא ׁשֶדָח-ֹוא םימידוא :ּועָמָנְו נה הלעע בכ
 ועפי אָלְו לארשידינב וחי יִלָ ןפשל ָּכׁשִּמַה-לַע ןנעה 4 |
 "תֶא ּועָמִי הוה יפ"לעו ונחי הוה יִפְלע ;ּועָּמִי וָתֹלעַהְבּו כ ליומ םעד טיול ;ןפשמ ןפיוא געט עטלייצעג ןייז ןקלָאװ
 פ !הָשֹמיִרַיְּב הָוהְי יפ"לע ורמש הֶוהְי תֶרָמְׁשִמ - טָאג ןופ ליומ םעד טיול ןּוא ,ןרעגַאל יז ןגעלפ טָאג ןּופ

 רעד טגעלפ לָאמַא ןוא* .ןעיצ טינ ןועלפ ןוא ,טָאג

₪ 

 תֶרְצֹצִ תש לל הָשָע !רְמאַל השמ"לָא הָוהְי רבב *
 עָפַמְלּו הָרָעָה אָרְקִמְ דל ווהו םתא הָשַעְּת הֶשְקִמ ףֶסֶּכ

 -לֶא הדעַה-לָּכ "דלא ודנו ןֶהְּב ִּעְקתְו :תנחמההתֶא ג- רעדָא ;ןגיוצעג יז ןּבָאה יױװַא ,ירפ רעד ןיא ןּביוהעגפיוא
 ללא ודעונו ועקתי תֶזדַאְב-"םִאְו < :דעומ לֶהֶא חַתָּפ ד  -ּפיוא ךיז טָאה ןקלָאװ רעד יו ןּוא ,טכַאנ א טימ גָאט א

 צז נו הָּרְּתםֶּתעַקתּו :לֵארׂשִייפלַא ישאר םיִאְִׂנַה + ַא יצ ,געט ייווצ יצ*  .ןגיוצעג ייז ןּבָאה ױזַא ,ןביוהעג
 ועסנו תינש לָעּורְּת םַּתְעַמְתּו :הָמדִמ םינחה תֹונֲחַּמַה ו ו 1 |

 :םהיעסמל ּועְקִתי :העורת הָנָמיִּת -םינחה תֹונֲחַּמַה -נעלרַאפ ךיז טָאה ןקלָאװ רעד זַא-רָאי ַא יצ ,שדֹוח
 ןרהא יָנְבּו :שיִרָת אלו ּועְקְתִּת .להקה"תֶא ליִהְקַהְבּ | רעדניק יד ןגעלפ ,םיא ףיוא ןעּור ּוצ ןּכשִמ ןפיוא טרענ
 םָלֹוע תּקִחָל םכל ּווָהו תֹרְצצִהּב יעקְתי םיִנהְַּה ךיז טָאה רע יז ןוא ,ןעיצ שנ ןוא ןרענַאל לארשי ןופ

 רצה רפה"לעםַצְראְּב המהלמואבַק"יכו :םכיתרדל : | |
 .םָפיִהְלֶא הוהי ינפל םּפרכְזנו תרצצמב םָתֹעְרַהְו םָכְתֶא |

 טֶכיֵדֲעֹוְמְבּו םֶכְתַחְמִׂש םֹויָבּו !םֶכיִבְיְאַמ םֶּתְעַׁשונְו י = יז ןגעלפ טָאג ןופ ליומ םעד טיול ןּוא ,ןרענַאל ייז ןנעלפ
 לע םֵכיֵתְלע לע תֹרְצִצֲהַּב םֶּתְעַמְתּו םֶכְשְרַה ישארבו ליומ םעד טיול ,טָאג ןופ גנוטיה יד טיהעג ןּבָאה יז ;ןעיצ

 יִנָא םָכיֵתְלֶא נפ ורָּכְל סכל ויָהְו םֶכיִמְלַׁש יִחְבִ |
 8 פ ר :םֶכיֵהְלֶא הוה

 הָלֲעַנ ׁשֶדְחַּב םיִרָשְעְּב ונשה שרחמ תינשה הָנָׁשִּביִהְיַ יח |

 ןקלָאװ רעד ןייז טגעלפ לָאמַא ןּוא 4 ,ןעיצ יז ןגעלפ

 ךיז טָאה ןקלָאװ רעד יװ ןּוא ,ירפ רעד ןיא זיּב טנא ןופ

 טָאג ןופ ליומ םעד טיול * .ןעיצ יז ןגעלפ ,ןביוהענפיוא

 .ןהשמ ךרּוד טָאנ ןּופ

 הדת ציפר קמ סק "גל 6 :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא* ₪

 0/0 טרעמַאהעג ;ןטיימורט ענרעבליז ײװצ ריד ָךַאמי | 0

 - טעװ עמ זַא ןוא* .ןרעגַאל יד ןעיצ ןכַאמ רַאפ ןוא ,הדע יד ןפורפיונוצ רַאפ ןייו ריד ןלָאז ײז ןוא ;ןכַאמ יז ּוטטלָאו

 ןוָאלּב טעוו עמ ביוא ןּוא* .דעֹומ -להֹוא ןּופ גנַאגנייֵא םּוצ הדע עצנַאג יד ריד ּוצ ןעמוקפיונוצ ךיז לָאז ,ייז ןיא ןוָאלּב

 ריא  זַא ןּוא* .לארשי ןּופ ןטנזוט יד ןּופ טיילטפיוה יד ,ןטשריפ יד ריד ּוצ ןעמוקפיונוצ ךיז ןלָאז ,םענייא יא

 ןטייווצ ַא , ןזָאלּב טעװ ריא ןַא ןּוא* .חרזמ ּוצ ןרעגַאל סָאװ ןרענַאל יד ןעיצ ןלָאז ,ףּורלַאש ַא ןוָאלּב טעװ

 םייּב רעּבָאד .ןעגנואיצ ערעײז רַאפ ןזָאלּב ןעמ לָאז ףּורלַאש ַא ;םורָד ּוצ ןרענַאל סָאװ ןרעגַאל יד ןעיצ ןלָאז ,ףּורלַאש

 ןוָאלּב ןלָאז םינהפ יד ,ןיז סנרהַא ןּוא* .ףּורלַאש ַא ןוָאלסױרַא טינ רעּבָא ,ןוָאלּב ריא טלָאז גנולמַאזניײַא יד ןעלמַאזניַא

 ףיוא ןייג טעװ ריא זַא ןוא * .תורֹוד-רֹוד ערעייַא ףיוא ץעועג ןקיּבײא ןַא רַאפ ןייז ךייֵא לָאז סָאד ןּוא ;ןטיימורט יד ןיא

 טנָאמרעד טעװ ריא ןּוא ,ןטײמורט יד ןיא ןלַאש ריא טלָאז ,ךייַא טקירד סָאוו אנוש םעד ןגעקַא דנַאל רעיא ןיא המחלמ

 ןיא ןּוא ,החמׂש ןופ גָאט רעייֵא ןיא ןּוא ** .טנייפ ערעייַא ןּופ ןרעװ ןפלָאהעג טעוו ןּוא ,טָאג רעיא הוהי רַאפ ןרעװ

 ףיוא ןוא רעפּפָאדנַארּב ערעיײַא ףיוא ןטיימורט יד ןיא ןזָאלּב ריא טלָאו ,ןשדֹוחישאר ערעיײַא ןיא ןּוא ,םיבוטדסוי ערעײַא

 | =  .טָאג רעייַא הוהי ןיּב ךיא ;טָאג רעיא רַאפ גנונָאמרעד ַא ּוצ ןייז ְךייַא ןלעװ יוז ןוא ;רעפּפָאדירפ ערעײַא

 ןביוהענפיוא דיו טָאה ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאווצ ןיא ,שדוח ןטייווצ ןיא ,רָאי ןטײװצ ןיא ןעוועג ויא סע ןוא =



 | יד: :ןוא = :ץעזעו ןןופ- ןכשִמ/ ןרעביא זופ! ןקלָאװ רעד | 51 קעמל לחש עס 1 :תֶרֵעָה ְכְׁשִמ מל .

 .רֹּבְדִמ.ןוא .טורעג טָאה ןקלָאװ רעד ןוא ;יניס רּבדמ ןופ / -  :בֶרעדְּ ןושחנ אבל ה הָנשאָרְ
 טָאה טשרעוצ ןןוא יי ..ןהשמ ךרוד טָאג ןופ ליומ םעד | נב עת ןּכשמה רֶרּוהְו .ןלֶחְדּ בָאיִלֶא ןליבו יב - שול לָאמ ןטשרע םוצ ןעוצענ ייז ןּבָאה ױזַא" ןראפ ם לת אבצ"לעו :רעּוציוִּב לֵאְנַתְנ רָכשְׂשְִינְּב הֵּטִמ אָבְצ
 ,הדיהי ןופ רעדניק יד ןופ רעגַאל םעד ןופ ןָאפ יד ןגיוצעג ח ןְבואְר הנחמ לֶגד עס :ןְּׁשִּמַה יִאְׂשִנ יררמ יו ןושְרנ
 ןושחנ ןעוועג יא הנחמ ןייז רעביא ןוא ;תונחמ ערעײז טיול | * השמ אָבְצלְָו !יואַדְׁשְדִּב רֹוציִלֶא ואָבֶצ-לַעְ טֶתֹאָבְצְל
 -םעד ןוֿפ הנחמ רעד רעביא ןוא * .ןבֶדֶנימַע ןופ ןוז רעד : ייֵנָב הֵּמִמ אבל גד לאיש ולא ב

 - ןרעוצ ןופ ןוז רעד לֶאנָתִ ,רָָׂשׂשִ ןופ רעדניק יד ןופ טבש : טקאה ראו . ו ;סָאבירע ל ומ 55 יקהו |
 0 רעדעק לד ןופ טבש םעד ןופ הנחמ רעד רעּביא ןּוא 16 וכ -לַעְו :דוהימְַדְּב עַמָׁשילֶא ואבצילע םֶתֹאְבָצְל םִַרְפֶא

 .רעד זַא ןוא * = .ןענולח ןופ ןוז רעד בָאילֶא ,ןולובז ןּופ = רכ אָבְצילֲעְו ;דּוצֹהְּפְִב לָאילְמִג הָׁשנְמ ינמ הטמ אָבְצ
 יד: ןגיוצעג ןּבָאה .ןרָאװעג ןעמונעגרעדנַאנַאפ זיא ןפשמ = הל ייֵנְב הָנֲחְמ לנד עסת יִנועְדנְדִּב ןָדיִבֲא ןמינב יֵנְּב הטמ !
 ףעועהט יד ,ירָרמ כ ןופ ר רעדניק יד ןוא ,ןושרנ ןופ רעדניק רָעיִחַא אבל תל תמהיל 9 ם

 ןוא * .,ןְרואיַדט ןופ ןוז רעד רּוצילֶא ןעוועג ויא הנחמ | םיעסנ העמ ןקח .ינדמה לאטרדדּב בכל הֶשמ ' 2 קא א תנתמ ; ערע שוק באר ופ רעואל : דא : = ומי לג לארעיינב הר
 - ןופ רעדעק יד ןופ טבש םעד ןופ הנחמ רעד רעביא = "תל םֶכָל ןֵּתֶא ותא הוי לַמָא רֶׁשֲא םקְמַהילֶא נח
 רעּביא ןוא . .ןיךְשירוצ ןופ ןוז רעד .לָאימולש ,ןועמש = ל חמה: ;לָארׂשיײלע םוטירבד הָוהְיייִּכ דל ּונְבַמַהְוּונָתִא
 . ףֶסֶילֶא , דו ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ הנחמ רעד דלא יִתְרלֹומילֲאַו יצְרַא-לָאדמַא| יִּכ ךלא אל וילא
 -עופיוא טָאה עמ ןוא ;ןכַאז עקילײה יד ןופ רעגערט יד : בוטה | הָיָהְו ּונָּמִע לח"י הָיָה :םיניעל ונָל יהו | ,םיתָהק יד ןעוצעג ןבָאח סע ןוא = .ןלַאועד ןופ ןוז רעד א  רָמְדִמְּבִ ונתנה עד ןְּכילַע |יִפ ּונֲָתֹא בעת אלא רמאל

 | -- -- המ ועסיו דל ונבְטהי ב .הָוהְי ביטי רֶׁשֲא אהה |
 ואי* < .ןעמוקעג ןענַײז יז רעדייא ןכשמ םעד טלעטש - ומס עמ הָוהייתיִרְּב ןולָאז שמ תשְלש ְּךֶרֶה הְָי

 רעדע ₪ ןופ רענָאל םעד ןופ ךָאפ יד ןגיוצעג טָאה סע | דל דחו מ + | הָחּונְמ- םֶהָל רּותְל םיִמָי 'תָׁשְלְׁש רד \

 הנְחמ 3 רעביא ןוא ;תונחמ ערעײז טיול ,םירפא ןופ | - חי
 ,השנמ ןופ רעדניק יד .ןופ טבש םעד ךופ הנחמ רעד רעביא ךוא 5 .ןדוהימע ןופ וו רעד עמְשילֶא ןעוועג זיא |

 ןוז רעד ןֶדיִבַא ,ןימינב ןּופ רעדעק יד ןופ טבש םעד ןופ הנחמ רעד רעביא ןוא* .ןרוצהְדּפ ןּופ ןּוז רעד לָאילמַג
 ןרענַאל עלַא ןופ ךַאװרעטניה יד הד ןופ רעדניק יד ןופ רענַאל םעד ןופ ןָאֿפ יד ןגיוצענ טָאה סע ןּוא 2 .ןינועדנ ןופ
 - םעד ןוֿפ הנחמ רעד רעביא ןוא 26 .ןיִדֵשיִמַע ןּופ ןוז רעד רֶזָעיחַא ןעװעג זיִא רענַאל ןייז רעּביא ןוא ;תונחמ ערעייז טול
 ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ הנחמ רעד רעביא ןּוא יי .ןעְְרכָע ןופ ןוז רעד לָאיִעַַּפ ,רשָא ןופ רעדניק יד ןופ טבש
 ןָאה י װַא ;תונחמ ערעייז טיול לארש ןופ רעדניק יד ד ןופ ןעננואיצ יד ןעניז ם סָאד* ןענעַע ןופ ןוז רעד עֶריחַא ,ילתפנ
 3% אדה הורכב לגו ור -.-ה | | הב .ןגיוצעג ליד

 טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעיצ רימ ;רעווש סהשמ ,ינָידִמ םעד לאוער ןּופ ןוז םעד םֶבֹוח ּוצ טנָאועג טָאה השמ ןוא"* = =
 טגָאזעֶגּוצ .טָאה טָאג םורָאװ .,ןקיטינַאּב ךיד ןלעװ רימ ןוא ,ודנוא טימ םוק ;ךייַא ּוצ ןּבעג םיא לעוו ךיא :טנָאזעג טָאה
 ךיא לעװ .םָאטשּפָא ןיימ .ּוצ .ןּוא ךנַאל ןיימ ּוצ טרעײג ;ןייג טינ לעוו ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .לארׂשי רַאפ סטיג |

 ןרעֶנַאל ךענעק | רימ ּוװ טסַײװ יוד לַײװ רַאפרעד ;ךיד טעֶּב ךיא ,ןָאלרַאפ טינ ודנוא טסלָאז :טנָאזעג רע טָאה .ןייג
 טָאג סָאװ סטיג םעד ןופ ו זיא ,גדנוא טימ יג טסעוו וד דָא א ,ןיז טעװ סע ןּוא ** .ןגיוא רַאפ ןייז ןדנּוא טסעװ ןוא , רבדמ ןיא
 0 | | | .ןקיטינַאּב ךיד רימ ןלעוו ,ןקיטינַאּב ודנוא טעו

 יז 'ןגיוצעג טָאה דע סטָאג ןופ ןורָא רעד ןּוא ,סנעװ געט יירד טָאג ןופ גרַאּב םעד ןופ ןויוצעג ןּבָאה לז ןוא"
 ,גָאט לֵב יז רעּביא ןעוועג- ןיא .טָאג ןופ ןקלָאװ רעד ןּוא% - .טרָאור ַא יז רַאפ ןכווצטיױא ,סנעװ נעט יירד סיורַאפ |



 (ט) 14 ,אי-35 ,י 0/0 ךתולעהב ,רבדמב 28

 עֶסְנַּכ יהוה 6 ם חמה םִעְָנִּב םָמֹוי םֶהיֵלֲע יש = ,ןעוועג ויא סע ןּוא** .רעגַאל ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןעוו

 ופעו ּךיֶבְיֲא ֹוצְפִיְו הוה | הָמּוק השמ רֶמאּיַו ןְרָאָה | |

 תבְבְ הָוהְי הבוש רמאי 5 :ףינפמ ְךיִאְנַׂשְמ ול | | / 8 יו =

 ֹם 6 = :לארשי פלא ,טנייפ ענייד ןרעוו טיירפשעצ ןלָאז ןּוא ,טָאג ,ףיוא ייטש
 :טגָאזעג השמ טָאה ,ןגיוצענ טָאה ןורָא רעד זַא

 0 אי .!ריד רַאּפ םיאנוָע ענייד ןפיולטנַא ןלָאז ןוא =

 רחיו הָוהְי עַמְׁשִיו הָוהְי ינָאְּב ער םיִננֲאְתַמְּכ םָעָה יִהְיַו א | שנ טקה רש ₪ דע

 :הנחמה הצקב לָכאַתו הָוהְי שֶא םֶּבירעֶבַּתַו ופָא

 .צֶקְׁשִּתַו הָודָי-לֶא השמ לַלָפְתִו השמלא םַעְה קעצו ב -  ןטעיוסנעצ יד וצ ,טָאג ,ןייַא רעק |

 םָב הָרֶעָבייִּכ הָרֲעְבִּת אוהה םוקמהדםש אָרְקִַו :ׁשֵאָה : = | !לארשי ןּופ תוחפשמ יד ןופ

 ובשו הָוֶאת ואתה ובְרְקְב רֶׁשֲא ףֶֶּפַמאָהְ ה שא דר | | ר

 נר ;רָׂשָּכ "מלכא מ ורמאמ לֵאָרְׂשִי יִנְּב םֶג ופבִמ ה סטכעלש ףיוא טגָאלקַאּב ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא * אי

 תֵאְו םיִאְׁשִּקַה תא םָוח םִירְצִמְּב לכאל-רֶׁשֲא הָנִַה-תֶא |
 :םםימושההתַאְו םיִלָצְּבַהְתֶאְ ריִצָהֶה-תֶאְו םיִחְּמַבֲאָה

 - - ךֶּמַהְו :וניניע ןפה-לֶא ְִּלִּב לָּכ ןיֵא הָׁשָבי ּנֵׁשְפַנ הֵּתַעְו ! 5 טָאה טָאג ןּופ רעייפ ַא ןוא ,טמירנעג טָאה ןרָאצ יי

 ּוטְקִלְו םַעַה ֹוטָׁש :לְדְּבַה כ וניו אוה ךַג עֶרְזִּכ = .רעגַאל קע םייּב טרעצרַאּפ טָאה ןוא ,ייז ןשיווצ טנערב

 ותא יָׂשָעְו רּורְּפַּבּולְׁשִבּו הָכְֹּמַּב וכד וא םיחרב ונחמו

 למה תֶדָרְבּו :ןְמׁשַה דֵׁשָל םַעטְּכ ֹומְעַט הָיָהְו תֹוָגָע <
 -?רָא השמ טמשיו :וילָע מ מַה דר הליל הָנחַּמַה-לַע , .טצעזעג ךיז טָאה רעייפ סָאד ןּוא , טָאג ּוצ ןעװעג ללפתמ

 הָוהְי ףאזרחוו וָלָהא 4 שיא יִתֹהָּפְׁשִמָל 7 הָכֹּב םֶעָה |  ,אהָרָעבַּת טרָא םענעי ןופ ןעמָאנ םעד ןפורענ טָאה עמ ןּוא

 קרמל הָוהְי-לֶא השמ רֶמאֹּיַו :עֶר השמ יֵניֵעְבּו דאָמ * |

 -תֶא םושל ד ְךֶניֵעְּב ןח יִתָצְמאְל הָמְל ּלֶבַעְל ערה | |
 םַעָהילָּ תא יִתיֵרָה יכנאַה ;ילע הזה םִעָה-לָּכ אֵׂשַמ בי ןּבָאה יז ןשיווצ סָאװ ענעפָאלעגפיונוצ יד ןוא + |

 ְךֶקיֵחְב ּוהאָש לא רמאתהיִכ והיקְדְל יבָא-םֶא הֶּזַה לארשי ןופ רעדניק יד ךיוא ןּוא ;גנוטסולג ַא טסּולגעג

 ּתְעַּבְׁשִנ רשא הָמדֲאָה לע קָעה"תֶא ןְמאָה אָּׂשִי רֶׁשֲַּ | | |

 וּכְבִייּכ הוה םִעָה-לָכְל תתל רֶׂשָּב יל ןיאמ ויִתְבַאל : | 7 - |

 יִכֹנֲא לכוא--אל :הלכאנו רַשְב ונְלְדהְנִ רמאל ילָפ די = רימ סָאװ שיפ יד ןעקנעדעג רימ* !שיילפ ןסע ןּבעג ודנוא

 -םִאְו .ִנְממ דַבָכ יִּכ הזה םִעָה-לָּכ-תא תאֵׂשְל יִַבְל " יד ןוא ,ןרעצולפ יד ,טסיזמוא םִיַרצִמ ןיא ןסע .ןועלפ

 :טָאועג רע טָאה ,טורעג טָאה רע זַא ןוא יי

 = ןּוא ,טרעהעו טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ןופ ןרעיוא יד ןיא 0

 .טָאה השמ ןּוא ,ןהשמ ּוצ ןעירשעג קלָאפ סָאד טָאה*

 .י'ז ןשיװצ טנערּבעג טָאה טָאג ןופ רעייפ ַא ליו

 לָאז עמ ןעוו :טנָאזעג ןּבָאה יז ןוא ,טנייוועג רעדיוו ןּבָאה

 אימה אי הא ד ,אי ק חמו 12 הכפהןט 34 95 ,י .לּבָאנק יד ןּוא , סעלעּביצ יד ןוא ,סנירג סָאד ןוא ,סעּבריק

 .ןגיוא ערעזדנוא ןענײז ןמ ןפיוא ויולב ;ךַאז ןייק ָאטינ ;טנקירטרַאּפ לעז רעודנוא זיא דנוצָא ןואי

 סָאד * .נחלודב ןּופ קילּבנָא רעד יװ ױװַא קילּבנָא ןייז ןוא ,ןעמָאורעדנַאירָאק יװ ױזַא ןעװעג זיא ןמ רעד ןואי < |

 ַא ןיא ןסיוטשעג רעדָא ,לימטנַאה ַא ןיא ןלָאמעג ןּוא ,ןבילקעגפיוא סע טָאה ןּוא ,טײרּפשרַאפ ךיז טָאה קלָאפ

 .ןּופ םעט רעד יװ ןעװעג זיא ןופרעד םעט רעד ןּוא .סנכוק ןופרעד טכַאמעג רעדָא ,ּפָאט ַא ןיא טכָאקעג ןּוא | ,לסייטש

 ..ןמ רעד ףיורעד ןרעדינפָארַא טגעלפ ,טכַאנ ייּב רעגַאל ןפיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה יוט רעד יװ ןּוא * .לכיקלייא ןַא

 ןּוא ,טלעצעג ןייז ןופ גנַאגניא םעד רַאפ רעכעלטיא ,זײװ-תוחּפשמ ןענײװ קלָאפ סָאד טרעהעג טָאה השמ ןּוא יי

 וצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא * .ןהשמ ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ןעוועג זיא סע ןּוא ,טמירגעג רעײז טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד

 ףיוא ןגילוצפרַא ,ןגיוא ענייד ןיא ןחמוא ןענופעג ךיא ּבָאה סָאװרַאפ ןוא ,טכענק ןייד סטכעלש ּוטסּוט סָאװרַאפ :טָאג

 -עג סע ּבָאה ךיא יצ ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד ןגָארטעג ןעד ךיא ּבָאה י* !קלָאפ ןצנַאג ןקיזָאדמעד ןופ טסָאל יד רימ

 ּוד סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,ןקידעגיוז ַא טגָארט רעיצרעד ַא יװ ױזַא ,םעווב ןייד ןיא סע ארט :רימ ּוצ טסגָאז ּוד סָאװ ,ןרָאּב

 ןענײװ ייז סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןקיוָאדמעד ןּבעג ּוצ ,שיילפ ךיא ּבָאה ןענַאװ ןּופ +י ןרעטלע ערעייז ןרָאװשענּוצ טסָאה

 םורָאװ | ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד ןגָארט טינ ןעק ןײלַא ךיא'* ?ןסע ןלָאז רימ ,שיילפ ודנוא ביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רימ ףיוא

 .לרעּפ רעדָא ,ןייטש רעייט ןימ א :ערעדנַא טיול .ךעפמיוב עקידעקעמש ןימ אב = .דנארב א 0
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 | נב קי יִתאָצְמטֶא גַה אָ נגה יל הֶשעִֶתַאוהְכְּב
 פי - ץֶתְְרַּב הָארָא-לַאו
 ₪ ינקומ שיא םיִעְבְש יפ-הפְסֶא הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רמו
 | טהקלו וירטשו םִעָה ינקז םהדיכ ָּתְעַרָי רֶׁשֲא טָאְרְשי
 : יתרפדו יתדריו :דמעםש ּוָבְציְתִהְו דעֹומ לָהָא-לָא םֶתֹא
 < םֶהיֵלֲע יּתְמְשְו ךילע רֶׁשֲא חּוָרָה-ןִמ מ יתְלצָאְו םֶש למ
 וי -לֶאְו בל הּתַא אָׂשְת"אַלְו םֶעָה אָּׂשַמְּב ל ְךֶתִא יִאְׂשנְ
 םֶתיִכְּב יִכ לֶשְּב םֶּתְלַכֲאַו ףֶחְמִל ּוָׁשָדקְתִה רֹמאֹּת םַעָה
 = םִיָרְצִמִּב ּונָל םֹוָטייֵּכ ֶׂשְּב טְלִכֲאַי ימ רמאל היי אב
 : ןלְכאָּה דַהֶא םוי אֶל !םֶּתְלַכֲאָו רָשָּב םֶכָל הָוהְי ןטנו
 אלו םיִמָי הָרָׂשֵע אלו םיִמָי הָׁשִמֲה ו אָלְו םימוי אל
 כ היָקְו םפפאמ אֵצי-רֶׁשֲא דע םיִמָיׁשֶדֶחְו רֶע :םֹוי םיִרְׂשָע
 םֶכְּכְרִקְּב רֶׁשֲא הָוהָי-תֶא .םָּתְסַאְמייֵּ ןע אָרָזִל םֶכָל
 יט מאיו :םִיָדְצִּמִמ ּונאָצָי הז הָּמִל רמאל ונפל ּוָכְבִתַו

 - ּוָּבְרְקְּב יִבֹנָא רֶׁשֲא םֶעָה ולנר ףלא תואמדשש השמ |
 בכ ןאָצַ :םיִמָי שדה ּולְכאְו םַהְל ןֵּתֶא רֶׂשּב ָּתְרמֶא הַָּאְ
 ףסאיסוה יגדיל םִאםֶהְל אָצְמּו םָהָל טחשירקבו
 | 0 - ןםֶהְל אֵצְמּו םֶהָל
 כ הֶאְרְת הָּתַע ַע רק הָוהְי דוק השמחלָא הָוהְי מא
 דכ תא םָעָה-לֶא ָּמִדָיַו השמ אציו :אל"סא יִרָבְד ָּךְרְקִיִה

 / א

- 

 גיי יי

 םָתֹא דמעיו םַעְח ינקזמ שיא םיִעְבִׁש .ףסָאו הָוהְי ירבד

 הכ צא דלא רד ו | הָוהְי דר :לֶָאַ תֶכיִבְס =

 1 ג י-

 | דדימ נשק | טו הלא ראה ם םש : המ םיִׁשָנֲא |
 הָלָהְאָה זָאְצִי אלו םיִבְתִּכַּב הָמַהְו חורה םהלע זדנתו

 פ ֶדְלֶא רמאּיַו השמל ךגיו רעה קרי ָּנֲחַּּב אְּבנְתִ
 חכ תֶרֶׁשְמ ןוניוִב עָשוהי ןעו :הָנְַּמַּב םיִאְּבִנְתִמ דֶריִמּ

 | ב . שאס קב ךזולעהב ,ר רּבדמב

 וצ יוזַא טסּוט ּוד ביוא ןוא * .רימ רַאפ רעווש ּוצ זיא סע
 ּבָאה ךיא ּביוא ,ךיד טעּב ךיא ,ךימ עגרה ןעגרה ,רימ

 טיני יג ךימָאל ן ןוא ,ןיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענּופעג

 0 - .קילגמוא ןיימ ןעז

 ןייא רימ ! למַאז :ןהשמ ףצ טגָאזעג טָאג טָאה*

 .ּױד טָאװ יד ,לארשי ןופ עטסטלע יד ןופ ןַאמ קיצעביז
 "פיוא עניז ןוא ,קלָאפ ןופ עטסטלע יד ןענייז יז ַא טסײװ

 2 ןּוא ,דעומ -להֹוא םּוצ ןעמענ יז טסלָאז ןוא ,סרעעו

 ּ לעװ ךיא ןּוא ד .ריד טימ ןלעטש ןטרָאד ךיו ןלָאז

 לעװ .ןּוא ,ריד טימ ןדער ןטרָאד לעװ ןּוא ,ןרעדינּפָארַא

 | ןָאטּפױרַא ןוא ,ריד ףיוא סָאװ טסייג םעד ןּופ ןדײשָּא

 - ןופ טסָאל יד ריִד טימ ןגָארטטימ ןלעװ ייז ןּוא ,ײז ףיוא

 ןוא י* 2 .ןיילא ּוד ארט ןפרַאד טינ טסעוו ןּוא ,קלָאפ

 ןוא ,ןגרָאמ ףיוא ןָא ךייא טיירב :ןגָאז וטסלָאז קלָאפ םּוצ

 יד ןיא טנײװעג טָאה .ריא לײװ ;שיילפ ןסע טעוו ריא

 | סע ןּבעֶג ודנוא לא עמ ןעוו :ןגָאז וצ יוזָא ,טָאג ןופ ןרעיוא

 םּורד ;םָיַרצִמ ןיא ליוו ןעוועג זיא ודנּוא םורָאװ !שיילפ

 טמ* ....ןסע טעוו ריא ןּוא ,שיילפ ןּבעג טָאג ךייֵא טעװ

 ףניפ | טינ ןּוא ,געט .ייווצ טינ ןּוא ,ןסע ריא טעװ גָאט ןייא

 ַא זיִּב* ;געט .קיצנַאװצ טינ ןוא ,געט ןעצ טינ ןוא ,געט
 -:,זָאנרעד ןופ ןרעק ךייא טעו סע ןענַאװ זיּב ,טייצ שדוח

 טָאה ריא סָאװ רַאפרעד ;לקע םּוצ ןייז ךייַא טעװ ןּוא

 טנײװעג טָאה ןוא ,ְךייַא ןשיװצ זיא סָאװ טָאג טכַארַאפ

 ?סיױרַא רימ ןענייז רָאג סָאװ ךָאנ :ןגָאז וצ ױזַא ,םיא רַאפ |

 ןיב .ךיא סָאװ קלָאפ סָאד ויא רעייגסּופ טנזיוט טרעדנּוה סקעז :טגָאזעג השמ טֶאה" !םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאנעג

 רעדניר ןּוא ףָאש ןעװ** .טײצ שדֹוח ַא ןסע ןלעװ יז ןוא ,שיילפ ןּבעג יו לעװ ךיא :טסגָאז ּוד ןּוא ,םיא ןשיווצ

 ןעד רז טעװ ,ַײז רַאפ ןרעװ טלמַאועגנייַא ןלָאז םי ןּופ ןשיפ עלַא וא ?ןקעלק ןעד יז טעװ ,ײז רַאפ ןרעוו ןטכָאשעג ןלָאז |

 ןעשענ ר ריד טעװ טרָאװ ךיימ ב בוא ןעז וטסעוו דנּוצַא ?ץרוק 6 טָאג ןופ טנַאה יד זיא :ןהשמ ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה * ?ןקעלק
 4 | יי | 0 | ..טינ רעדָא

 קיצעביז טלמַאזעגניײַא טָאה רע ןּוא ; ;טָאג ןופ רעטרעוו יד קלָאפ םּוצ טדערעג טָאה ןוא ,ןעגנַאנעגסױרַא השמ ויא < |

 םעד יא טרעדינעגפָארַא טָאה טָאג ןואל 2 - .טלעצעג םּורָא דנור טלעטשעג ₪ וא קלָאפ ןופ עטסטלע יד ןופ אמ

 י ..רעמ ט שנ ג רעּבָא ;טנָאזעג תואיבנ יז ןבָאה יו ,טורענ יֵז : ףיוא טָאה טסייג רעד יו .ןעװעג ויא סע ןוא .עטסטלע יד

 .טיווצ ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא | ,דָדלֶא םעניא ןּופ ןעמָאנ רעד ; ,רעגַאל ןיא ןבילבעגרעביא ןענייז רענעמ ײװצ ןוא *

 \ -סִורַא טינ ןענייז ייז רעּבָא ,ענעבירשרַאּפ יד ןשיװצ ןעווענ ןענייז יז ןוא-טסייג רעד טּורעג ךיוא ייו ףיוא טָאה ;דֶדיִמ

 ,ןהשמ טלייצרעד טָאה ןּוא ,ונוי רעד ןפָאלעג זיא* .רעגַאל ןיא טגָאזעג תואיבנ ןּבָאה יז ןּוא-טלעצעג םּוצ ןעננַאגעג

 רעניהַאַּב סהשמ ,ןּונ ןופ ןוז רעד עּושוהי ןפורענּפָא ךיז טָאה** .רעגַאל ןיא תואיבנ ןגָאז דָדיִמ ןוא דְדֹלֶא :טגָאזעג ןוא
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 טלַאה ,השמ רַאה ןיימ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןָא טנגו ןייז ןופ

 ןָא ךיז וטסמענ :טנָאזעג םיא ּוצ השמ טָאהי* = .קירוצ יז
 ןייז טָאג ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד לָאז יֵאװלּה :?רימ רַאּפ

 השמ ןּוא * !ייז ףיוא טסייג ןייז ןּבעג לָאז טָאנ זַא ,םיאיבנ

 ןופ עטסטלֶע יד. ןוא רע ,רעגַאל; .ןיא ןיירַא קירּוצ יא

 / | יב | .לארש

 טָאה ןוא טָאג ןופ גיוצעגסױרַא ט טָאה טעו ַא ןוא" 1

 יז טָאה ןּוא ,םי ןופ ןעלגיופלטכַאװ ןעילפוצ טכַארבעג

 ,טייו ןייא ןופ סנעװ גָאט ַא םּורַא רענַאל ןּבעל ןפרָאװעצ

 רעד ד ןופ טכיועג 1 ןרעביא לא " לווצ םּורָא :ןוא ,רענַאל

 ןצנַאג םענעי ןענַאטשעגפיוא זיא קלָאפ סָאד ןואי : .דרע |

 ,גָאט ןקידעגרָאמ ןצנַאג םעד ךוא | ,טכַאנ עצנַאנ יד ןוא ,גָאט

 סָאװ רעד ;ןעלנױפלטכַאװ יד ןבילקענפיוא ןּבָאה 2 ןוא

 :סנפיוה ןעצ ןבילקעופיוא טָאה ןּבילקעג טטדנימֹוצ טָאה

 ..רענַאל םּורַא דנּור טיירפשעוסיוא ךיז ײז ןבָאה יז ווא

 ,רענייצ ערעייז ןשיווצ ןעװעג ךָאנ ויא שיילפ טָאד"
 ןרָאצ רעד טָאה יװַא ,ןרָאװעג טייקעצ זיא סע רערייא

 ןגָאלשעג טָאה טָאג ןּוא ,קלָאפ ןפיוא טמירנעג טָאג ןופ

 טָאה עמ ןוא * .קַאלש ןסיורג ַא רעײז קלָאפ םעד ןשיװצ

 לייוו ,אֹהָוֲאַּתַה תֹורבק טרָא םענעי ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג
 טָאה סָאװ קלָאפ | טָאד - ןבָארגַאב ןעמ טָאה :ןטרָאד

 יי 2 | .טסולנעג

 ןייק ןגיוצעג קלָאפ סָאד טָאה הֲָאַַהִתֹורבַק ןופ =

 - .תֹורֵצַח ןיא ןבילבענ ןענייז יז ןוא :תֹורֵצַח

 בי
 .בייוו עשישּוּכ ַא ןעמונעג טָאה רע

 1טדערעג ןדנּוא טימ ךיוא טינ רע

 ךתולעהב ,רּבדמּב = =

 ;ןעמּונעג טָאה רע סָאװ בייוו רעשישופ רעד ןגעװ ןופ ןהשמ ףיוא טדערעג ןּבָאה ןרהַא ןּוא םירמ ןוא+

 טָאה ןטדערעג טָאג טָאה ןהשמ טימ רָאנ זול יצ :טנָאועג ןּבָאה יז ןוא: =

 | .טרעהעג טָאה טָאג ןּוא |

 11 ,בי-29 ,אי

 השמ ול רֶמאַּו:םִאָלְּכ הָׂשֹמ יִנדַא רַמאֹּיַוויָרְחְּבִמ השמ טכ
 הָוהְי ּתִוייֵּכ םיִאיִבְנ הָוהְי םַע-לָּכ זי ימו יל הָּתַא אגקמה

 ינקזו אּוה הנָחַּמַה-לֶא השמ ףסאיו :םֶהיֵלֲע וחור-תֶא 'בש
 שטיו םיהדמ םיולש זני הָוהְי תאמ | עס חור :לֵאָרְׂשִי ל

 החמה תיִביִבְס הפ םֹויִדְרַדְכּוהֿפםֹוְְּרְַּ הָנֲּמַה-לַע
 -לֶכְו אּולַח םֹויַה-לָּכ םֶעְהִקִיַ:ץֶרָאָהיּפ-לַעיַתְאְכּו בל

 ףֵסָא טיִעְמַּמַה טשַיתֶאֹופְמַאַ תֶרָחֶּמַהֹֹוָילְכְוהְיִלַה
 !הָנְחַּמַה תֹוביִבְס חופש םֶהָל ּומְמשיַו םיִרְמֲח הרשע

 םַעְב הָרָח הָוהְי ףאו תַרָּכי םֶרָמ םֶהיֵּנִׁש ןיֵּב ּונְדֹוע רֶׂשְּבַה ול
 םֹוקְּמַה-םֶׁש-תֶא אָרְקיַו :דֶאְמ הכר הָּכִמ םֶעְּב הָוהְי יו דל

 - .{םיִוַאְתִּמַה םֶעָה-תֶא ּורְבָק םשדיּכ הואתה תֹוָרְבִק אּוָהַה

 9  !תֹוְרְצַחַב ויהיו תורצח םֶעָה וָעְסנ הואתה תֹוָרְבִּקִמ הל

 תיִׁשְּכַה הָשֶאָה תוךא-לע הָׁשֹמְּב ןרהַאו םירמ רבו א
 הָשמָּבְידִא קָרָה ורמאיו :חקלתישכ הֶׁשֶאייֵּכ חְקָלרְׁשֲא

 שיִאָהְו :הוהי עמשיו רֵּבַד ּונָּב--םַג אְלַה הוה רֵבִּד ג
 ם = :הָמְדֶאְה ינפ"לע רשא םָרָאָה לפמ רָאְמ ונע השמ

 םיִרמ"לָאְו ןרָחָא-לָאז השמחלא םֹאְתִּפ הֹוהְי רמאי) ד
 דָרָיִו :םהשלש ָאְצִיו דעומ לָהֶאְהדלֶא םֶכְּתְׁשִלְׁש וָאְצ ה
 םָיִרִמּו ןֶרָהַא ארקיו לָהֶאָה חַחָּפ דמו ןנָע רּוּמִעְּב הֶוהְי <
 םֶכָאיִבְנ הָיהְי-םִא יִרְבְד אנדועמש רֶמאַֹּו :םֶהיֵנְׁש וָאְציַו ו
 ןכ"אל וָּב"רְּבַדֲא םֹולֲחַּב עַלוְֶא ויִלֵא הֶארְמְּב הוהי +

 -רֶּבַרֲא הָפ-לֶא הָּפ :אוה ןְמָאְנ יִתיֵּב-לֶכְּב השמ יִּדְבִע
 אל עּודמּו טיִּבִי הָוהְי תנמָתּו תֹדיִחְב אלו הָאְדַמּו וב

 םָּכ הוהי ףאזרחו :השמב יִּדְבַעְּב רבדל םֶתאְרָי ט
 .גֵלָּשַּכ תערצמ םירמ הּנהְו לֶהֹאֲה לעמ רֶס ןנעהו :דלמ י
 לא  ןרֵהַא רֶמא :תַעְרצִמ ףוהו םירְמיִלֶא ןרהא ןפנ *

 | ק זק 4 ,בי יק דלשה 'גפ, א

 םורָאװ

 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא סָאװ ןשטנעמ עלא ןופ רעמ ,ונָע ןַא רעייז ןעװעג זיא השמ ןַאמ:רעד ןּוא* ==
 ןענייז .דעֹומ-להֹוא םּוצ סױרַא יירד ריא טייג :ןעמירמ ּוצ ןּוא ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג גנילצולּפ טָאג טָאה +

 ןּופ גנַאגנייַא םייב טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,לייזנקלָאוו א ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאג ןּוא* | .ןעגנַאגעגסױרַא ײרְד .ייז

 טרעה :טגָאועג טָאה רע ןואי .ןעגנַאגענסױרַא .עדייב יז ןענייז .ןעמירמ ןּוא ןענרהַא ןפורעג טָאה ןוא ,דעֹומ -להֹוא

 םולח ַא ןיא ;םיא ּוצ ןענעקרעד ךיז גנואעז ַא ןיא ,טָאג ,ךיא וט ,ךייַא ייב ָאד זיא איבנ ַא זַא :רעטרעוו ענימ וצ טשרָאקַא

 טימ ךיא דער ליומ ּוצ ליומ* .טּבױלגַאּב רע זיא זיוה ןצנַאנ ןיימ ןיא ;השמ טכענק ןיימ זיא יו טינ* .םיא טימ ךיא דער

 ארֹומ טינ ריא טָאה יױזַא יװ ןוא .ןָא רע טקּוק טָאג ןּופ טלַאטשעג יד ןּוא ,ןשינעטער טימ טינ ןוא ךעלרעּפנישַאּב ןוא ,םיא

 -עגקעװַא ויא רע ןּוא ;ייז ףיוא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןוא* ?ןהשמ ףיוא ,טכענק ןיימ ףיוא ןדער וצ טַאהעג

 ןוא = .יינש יװ זסייוונ ערֹוצמ זיא םירמ טשרע ,טלעצעג ןרעביא ןּופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה ןקלָאװ רעד יװ ןוא *  .ןעגנַאג

 ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא :ןהשמ ּוצ טנָאזעג ןרהַא טָאה יי  .ערוצמ ויא יז טשרע ,ןעמירמ וצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןרהַא

 .הוואה ןופ םירבק ידא - ה
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 ל לאט רשא תאָטָח .ּוניֵלָע תַשְת אָנילַא דָא יב השמה

 בי םחרמ תאֵצְּב רשא תּמּכ יִהְת:אנזלַא ::ונאָמָח השאנ
 : לא דמאל הוהזלא השמ מ קצה :ודָׂשְּב יִצֲה לכָאװ מא
 | | 5 -  ל אנ אָפְד אָנ
 'פמ אלה היפ לו קל יבא השמחלא הָיהְי רֶמאֹיַו
 הרָנֲַּמַל ץחמ טיִמָי תעמש רפת םיִמָי תעְבַש םֶלָּכת
 < מִי תַעְבִׁש הנחְמל ץוחמ םירמ רֶּפִתַו < :ףףסֶאֵּת רַחַאְ
 ₪ תורצממ סעד ראו טיר ףָאה"רע עַסְנאָל םִעָהְו <
 יי 9 ר קאפ רֵּבְדִמְּ אה

 4 8 ר -חלש ,רּבדמב |

 ןּבָאה רימ.סָאוו ,דניז ָא ודנוא ףיוא ןָאטּפױרַא ! טינ טסלָאז

 לָאו+* = .טקידניזעג .ןּבָאה רימ סָאװ ןוא ט טשירַאנַאּב ךיז

 סָאװ רענערָאּבעגטױט ַא יו ױזַא ןַיז טינ ,ךיד טעּב ךיא ,יז

 ןייז ןופ סױרַא טייג רע ןעוו ןסעגעצ ּבלַאה זיא שיילפ ןייז

 . ,טָאג וצ ןעירשעג טָאה השמ ןוא *  .טכַארט סרעטומ

 .ךיד.טעּב ךיא ,יז לײה ,ךיד טעּב ךיא ,טָאנ :ןנָאז ּוצ ױזַא |

 ריא טלָאװ רעטָאּפ:ריא זַא :ןהשמ ּוצ טנָאוענ טָאג טָאה י*
 עט ו .טמעשעג טינ ךיז יז טלָאװ ,ןגיּפשעג םינפ ןיא

 .ןרעװ ןעמּונעגנײרַא יז לָאז ךָאנרעד ןוא ,רענַאל ןסיוא געט ןביו ןסָאלשעגױא וי ד לט
 עגירַא ויא םירמ ויּב ןגיוצעג טינ טָאה קְלָאפ סָאד ןוא ;געט ןביז רענַאל ןסיוא ןסָאלשעגעיא ןעװעג | םירמ אא
 ראפ רבדמ ןיא טּורעג באה יז ןּוא ,תורצמ ןּופ ןיוצעג קלָאפ ס סָאד טָאה  ךָאנרעד אל 4 -ןרָאװעג ןעמו

 3 וה םיִשְנֲא א ףלדרלש ;רמאל המלא ה החי ו רד
 .לָחָא שיא .לארשי יִנְבִל ןתנ יָנֲאירְׁשֶא .ןענְּכ ץרַא-סָא
 ו :םֶהְב איִשְנ לָּפ ותלשת ו ויִתבַא הטמל דַחֶא שיא
 יִׁשָנֲא םֶּלְּכ הוה יפדלמ ןֶראָפ רֵּמְדִּטִמ העמ םֶתא
 ד ןםואר הטמל םֶתומְש הָלֶאְו :הָמַה | לָאְרְשיהְנְב ישאר
 5 הטמל :יִרֹודִוִב טָפָׁש ןֹועְמִׁש ז הטמל :רֹכזִּב עומש
 ו :ףסויְִּכ לֶאְ רֶּכשֶׂשִי הטמל !הָנְפידְּב םֵלְּב הוה

 ₪ ְךָּב יטלפ ןמינכ הטמל .ןנְדְּב עשוה םִָרְפֶא הממל |
 ,, ףֶמֹוי "הטמל | :יִדוסְְּ לאי ןְלובְז הטמל אפר

 : זרֹומִׁש הֶּלַא ןיִקָמְרִּב לאו דג הטמל ;יסְפוְדִּב
 "תורכי ץרַאָה-תֶא .רּותְל השמ חַלָׁש--רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאה
 ." ײּותָל הָׁשֹמ םָתֹא חלשיו :עשוהי ןונְ ג עשוהל השמ
 ןעֶנְּכ ץֶרָא-תֶא

 א
 | תיל בג הז ולע םילא רמו

 | אופר ןופ ןז רעד לטל ,ןימינב טבש רַאַּפ = | = " םשיק םָעָח"תַאְ אוקיהמ  ץרָאָהיֶא םֶתיִאְרּ !רָהָהתֶא |
 4 מג 2 / |

 ..ןיסוס ןּופ ןז רעד .ידג ,השנמ טבש ראפ
 ..ןלֵאָכימ ןופ .ןוז רעד

 .ןירֹוח ןופ ןוז רעד טֶפָש ,ןועמש טבש =

 .ןפסֹוי ןּופ ןוז |

 .ןיִלַמג ןּופ ןוז רעד: לָאימַע ,ןֶד טבש רַאפ =
 .ןיספֶו ןופ ןוז רעד יּבחַנ ,ילתפנ טבש רָאפ +

 קיש אז ףצ יא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא* ףפ
 כ .דָאל סָאד ןקיקסיוא ךלָאז ייד ,ןשטנעמ ריד

 ּוצ .ןאמ ןייא וצ ;לארׂשי ןופ .רעדניק יד ּוצ ביג ךיא סָאװ
 -טיא ;ןקיש ר ריא טלָאו םַאטשרעטָאפ ןיז רַאפ ןַאמ ןייא
 0 | יפה 2 ןשיװצ טשריפ : .רעבעל

 של וראפ - רבדמ ןופ טקישעג יז טָאה השמ ןוא*

 | -טפיוה ךטטנעמ ןעוועג ןענייז עלַא ₪ ;טָאג ןופ ליומ םעד /
 = בי בי !יִַמנְוִב לאימע ןֶד הטמל יוס יד הָׁשֹנְמ הפמל
 = ובחג ילָתְפנ הטמל | :לֶאְכיִמְדַּב רּותְס רֶשֶא הָטמל

 .ןרּוּכַו ןּופ ןוז רעד ַעּומָׁש ,ןבּואר טבש רַאפ :ןעמענ =

 ערעײז ןענייז סָאד ןּוא + : ..לארׂשי ןופ רעדעק יד ןופ טייל |

 ראפ
 .,הדוהי טבש רַאּפ

 רעד לֶאְע ,רָכָׂשׂשִי טבש רַאפי ..ןהָנופי ןופ ןוז רעד בֶלָּב

 .ןונ ןופ ה רעד ַעָשוה ,םירפא טבש רַאפי

 ראפ 2

 :ףֶסֹוי טבש רַאפ * ;ןידוס ןופ ןוז רעד לָאידג ,ןולובו טבש =

 = ךותס ,רשֶא טבש רַאפ *

 .ןיכָמ ןופ ןוז רעד לא ,דָנ טבש .רַאפ **
 םעד עשוה ןפורעג טָאה השמ ןוא - .דנַאל סָאד ןקוקסיוא טקישעג טָאה השמ סָאװ ןשטנעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןעניז סָאד 5 =

 ןיהַא ףיורָא טייג :טגָאזעג ייז וצ טָאה ןּוא ,ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןקוקסיוא טקיטעג יז טָאה השמ ןוא*  .ַעּוׁשֹוהי ,ןּונ-ןּופ ןוז
 " טציו סָאװ קלָאפ סָאד ןוא ,זיא סָאד סָאװ ,דנַאל סָאד ןקּוקנָא טלָאז ריא ןּוא * .גרעּבעג םעד ןיא ףױרַא טייג ןוא ,םורָד ןייק
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 רע ביוא ,ךַאװש רעדָא קרָאטש זיא רע ביוא ,ףיורעד

 רע סָאװ דנַאל סָאד זיא יוו ןוא * ;ליפ רעדָא קיצניוו זיא

 יװ ןוא ,טכעלש רעדָא טּוג ויא סע ביוא ,ןענירד טציז

 רעדָא ןרענַאל ןיא ,ייז ןיא טציז רע סָאװ טעטש יד ןענייז

 רעדָא טעפ יז ויא ,דרע יד זיא יוו ןוא * ;ןעגנוטסעפ ןיא

 ריא ןּוא .טינ רעדָא ץליהעג ריא ףיוא ָאד זיא ,רעגָאמ

 ןופ טכורפ רעד ןּופ ןעגנערב ןּוא ,ןקרַאטש ךייַא טלָאז

 עטשרע ןופ געט יד ןעוועג ןענייז געט יד ןּוא--.דנַאל

 .ןביורטנייוו

 טקוקעגסיוא ןּבָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא יז ןענייז =

 ןייק טמוק עמ יװ ,בוחר זיּב ןִצ רבדמ ןּופ דנַאל סָאד

 ןוא ,םורָד ןייק ןעננַאגעגפױרַא ןענייז יז ןּוא* .תֶמַח

 ,ןָמיחַא ןעוועו ןענייז ןטרָאד ןּוא ;ןֹורבֶח זיּב ןעמוקעג ןענייז

 טיובעג זיא ןֹורבָח ןּוא--קְנַע ןופ רעדניק ,יַמלַּת ןּוא ,יֵׁשֵׁש

 ןענייז ייז ןוא *-.םירצמ ןיא ןַעֹוצ רַאפ רָאי ןביז ןרָאװעג

 ןופ ןטינשעגּפָא ןּבָאה ןּוא ,לוּפשֶא לָאט ןויּב ןעמוקעג

 ןּבָאה ןוא ,ןביורטנייוו לגנעה ןייא טימ גײװצ ַא ןטרָאד

 יד ןּופ ךיוא ;טײװצעּבלַאז גנַאטש ַא ףיוא ןגָארטעג סע

 םענעייי- ןןעמונעג יז ןּבָאה ןגייפ יד ןּופ ןוא ןעמיורגלימ

 םעד ןגעװ ןּופ אלֹוּכשֶא לָאט רעד ןפּורעג ןעמ טָאה טרָא

 ןופ ןטינשעגּפָא ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד סָאװ לגנעה

 ןקוקסיוא ןופ טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ייז ןוא *-.ןטרָאד \

 .געט קיצרעפ ןופ ףוָס םּוצ דנַאל סָאד

 :תודמ ישא ּהכֹותְב וניֵאְר-רֶׁשֲא םִעָה-לָכְו >

 33-19 ,גי

 ץרָאָה הָמּו :בר"סִא אּוה טעמה הָּפְרַה אּוה קֶזחִה ָהיֵלָע <
 םיִרָעַה הָמּו הָעְר-סִא אוק הָכֹוטֲה ּהָּב בשי אּוה"רַשַא

 הָמּו !םיִדָצְבִמְּב םִא םִיַנֲחַמְּבַה הֶנהְּב בֵׁשֹוי אּוה-רֶׁשֲא :
 ןיַא--םא ץע ּהָּב-ׁשִיַה הָוָריסִא אוה הָנֵמְׁשַה ץרָאָה
 יֵרוּכִּב יִמִי םיִמָּיִהְו ץֶרֶאָה יִרְּפִמ םהָחְקְלּ םֶּמְקִּוַהְתִהְו

 אָבְל בֶחְרירַע ןציַּבְדּמִ ץֶרָאָה-תֶאְי ורק עו ;םיִבָנֲע יש
 ישש ןֶמיִחֲא םֶׁשְו ןֹורְבָחידַע אביו בגב | ולו : תַמָח בכ

 ןפצ ינפל הָתְנִבנ םיִנָש עַבִׁש ןורבחְו קנעה יי יִיִלָי ימְלַתְ
 = הָרֹומְז םשמ ּותרכִיַו ל5שָא לַחנדע ואביו : םָיְרְצִמ כ

 םינמרהדמו םינשב טומב האש דֶחֶא םיִכְִע ליָּׁשֶאו
 תוָרֹא לע לֹוָכְׁשֶא לַחְנ אָרְכ איהה םיִקְמל :םינָאָּתַהְְִמְו דכ
 רוק ובשיו :לֵאָרׂשִי יב םָּׁשִמ ותְרָּכירְׁשֲא לוכָשֶאָה חנ
 -לֶאְו השמדלֶא אבה וכל :םו םיְִּבְרַא ץקמ ץֶרָאָה כ

 ּהָׁשִרָק ןֶראָּפ רַּבְדִמלֶא לֵאָרְׂשִייְּ תַדֲע-לָּכ-לֶאְ ןרָהַא
 ץְרָאה יִרְפתֶא םוָאְרינ הָדעַה-לָּכ-תֶאְו רָבָד םתא ובישיו

 םנ ּונְָּחַלְׁש רשא ץרָאָה-לֶא ונאָפ ולמאיו ללדורפסיו כ
 בשיה םֶעָה ןעדיּכ סֶפַא :הָיְרְפ"הו אוה שברו בָלֶה תבָז חנ

 וניאר קנעָה ידלידסנו ראָמ תלרו תורְצְּב םיִרָָהְו ץֶרָאְּב
 יראה יסוביהְו יתחה) בנה ץֶרֶאְּב בשוי קל :םֶוע טכ
 סמ :ןדרוה דִי לעו םיה"לע בשוי יִנעַנְּכַהְו רָהָּב בֵׁשֹוי ל

 . הָתאּשְרִו הלַענ הָלָע רֶמאֹיַו השמדלא םַעָהתֶא בלְּכ
 אל ּולְמָא ומַע ּולָע רֶׁשֲא םיִׂשָנֲאַהְו :הל לכונ לוכד אל
 תַּביִד ואיצו :ונפמ אה קוחייִכ םעָהְדלֶא תולעַל לָכּונ גל

 ץֶרָאָה רמאל לֶאְרָשְי ינְּבילֶא התא ורָּת רֶׁשֲא ץרָאָה
 אוה ניֶבְׁשְי תלכא ץֶרֶא הָתֹא רותל ּהָב ּונְרַבָע רֶׁשֲא

 יאר טְׁשְו

 םירפוס תצק העדל יתנו ס 2 אבי ןיומס בכ

 וצ ןוא ,ןענרהא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ ןעמּוקעג ןוא ןעגנַאגעג ןענייז יז ןוא*

 וצ רעפטנע ןַא טכַארּבעג ןּבָאה יז ןוא ;שֶדֶק ןייק ןְרֶאּפ רבדמ ןיא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעצנַאג רעד :

 ןוא ,טלייצרעד םיא ןּבָאה ײז ןוא" .דנַאל ןופ טכּורפ יד ןויוועג יז ןּבָאה ןוא ,הדע רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא ייז

 ןוא ;קינָאה ןוא ךלימ טימ ךיוא טסילפ סע ןּוא ,טקישעג ודנוא טסָאה ּוד ןיהווו דנַאל םעד ןיא ןעמּוקעג ןענייז רימ :טגָאזעג

 ,עטקיטסעּפַאּב ןענייז טעטש יד ןּוא ,דנַאל ןיא טציז סָאװ קלָאפ סָאד זיא קרַאטש רעּבָא** .טכּורפ ריא זיא סָאד

 ,יּתִח רעד ןּוא ,דנַאל-םורָד ןיא טציז קֵלָמַע** .ןעזעג ןטרָאד רימ ןּבָאה קְנע ןופ רעדניק יד ךיוא ןּוא ,רָאנ זיּב עסיורג

 בֵלָּכ טָאה * .ןדרַי גערּב םייּב ןּוא םי םייּב טציז יִנֲעַנּכ רעד ןּוא ,גרעבעג םעד ןיא ןציז ,ירּומָא רעד ןּוא ,יסּובי רעד ןוא

 ,ןּברַא סע ןלעוו רימ ןּוא ,ןײנפױרַא רימ ןלעװ ןײגפױרַא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןהשמ ןגעקַא קלָאפ סָאד טליטשעגנייַא

 - רימ :טגָאזעג ןּבָאה ,םיא טימ ןעננַאנעגפױרַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד רעּבָא*- .ןעמּוקייּב סע רימ ןלעװ ןעמּוקייּב םורָאװ

 ןטכעלש ַא טוָאלעגסױרַא ןּבָאה ייז ןוא * .זדנּוא ןּופ רעקרַאטש ויא רע םורָאװ ,קלָאפ םעד ןגעק ןײנפױרַא טינ ןענעק

 רימ סָאװ דנַאל סָאד :ןגָאז ּוצ יױװַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ייב ,טקוקעגסיוא סע ןּבָאה ייז סָאװ דנַאל םעד ףיוא גנַאלק

 עצנַאג סָאד ןּוא ,רעניֹוװַאּב עריא ףיוא טסע סָאװ דנַאל ַא זיא סָאד ,ןקוקוצסיוא סע ידּכ ,םעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז

 יד ,םיליפנ יד ןעועג רימ ןּבָאה ןטרָאד ןוא * .סקױװ ןסיורג ןופ ןשטנעמ ןענייו ,ןענירד ןעזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,קלָאפ

 ,לגנעה א



 ו-7 ,די

 םיִבָנֲַּכ וניֵַעְב יה םילפקךמ קנט יִנְּב טלה
 =- 0 | | :םַהיִניָעּב ּוייָח ןֵכְו

 אֶל םַעָח ּוכְביו םלוק-תֶא נתי הלעהדלכ אָׂשִּתַנ
 ב ורמאיו לארשיינְּב לכ ןפתאזלעו השמ"לעונליו אּוהַה
 רָּבְרִּמַּב וא םִיַרְצִמ ץראְּב טנתמּול הָדְעָה-לֶּכ םהלֶא
 ג תזה ץֶרַאָה-לָא ונפא איבמ הָוהְ הָמָלְו + :ונְתמדול הוה
 .בוש ונל בוט אולה ובל ּויהָי ונפסו ּונישְנ בֶרָחַּ לָּפְנַל
 ד הָבּוָׁשָנְו שאר הָנתִנ .ויָא-לֶא שיא ורמאיו הָמֹיְרְצִמ
 ה לֵהָקילְּכ ונפל םֶהיֵּפ-לַע ןרהאו השמ לָּפַַו :הָמָיְרְצִמ
 5 הָּנִפייְוִּב לכו ןונ-ְןִּב עשה ;לֵאָרְׂשִי נב תדע
 1 יתר לָבילֶא ורמאוו :םהידנב וִעְרִק ץֶרָאָה-תֶא םירָּתַה
 ּהָתֹא רּוָתְל הב ּונְרַבָע רֶׁשֲא ץֶרֶאָה רמאל לֵאָרְׂשיינְּב
 יש איִבָהְו הֹוהְי ֹונָּב ץַּפֶה-םִא :דָאמ רַאְמ ץֶרֶאָה הָבֹוט
 בלחתְבְואוק"רָשַאְקְרֶאונְלה ּהָנְתִנּו תאֹוהְקְרָאָה-לָאֹנְמֹ
 ט םעְ"תא לאריִת-לַא םתאְו ודרמתחלַא הָוהיִּב ךא :שָבְ
 = =לַא יונָּתִא הָוהיו םקיִלַעַמ םָּלִצ רֶפ םֵה ונמִחַליִּכ ץרֶאָה
 ' דוָבְכּו םִינְבֲאַּב םתא םוגרל הצעה"לָּכ לרמאיו :םֶאְרְיִת
 פ  לֵאָרׂשִייֵנְּב-לָּכ-לֶא דעומ לָהֶאְּב הֶאְרִנ הָוהְי
 א "דַעְו הוה םַעָה יִנָצַאְנְו הָנָא-רע .השמחלָא הָוהְי מאב
 :וברְקּב יִתיִׂשָע רֶׁשֲא תותאק לכְּב יב ונימאידאל לָנָא
 בי םּוְצִעְו לּודניונל ְךְתֶא הֶׂשֲעֲאָו ּונְׁשרֹואְו רכב ּנָּכַא
 + תיִלָעהיֵּכ םִַרְצִמ יִעְמָׁש הוהידלָא השמ רָמאָּו :ּנָּמִמ
 יי ץֶרָאָה ֿבֵשֹוי-לֶא ּורְמָאְו :וְְרּקִמ הזה םַעָה-תֶא ְּךַחְכִב
 ןיל-רָׁשֲא חוה םַעָח בֶרָקְּב הָוהְי הָּתַאיִּכ ֹועְמָׁש תאזה
 < ןָנֶע רֶּמַעְבּ 'םָהלע דמע ל לגג הָוהְי הָּתַא | הרג ןיֵעְב
 < ָּתַמְהְו :הֶלֶיָל שא רֹומַעְבּו םמֹי םֶהיֵנְפִל ךלה הַא
 "תֶא וָעְמָׁש רֶׁשֲא םיֹגַה ֹורְמֶאְו דֶחֶא ׁשיִאְּכ הזה םִעָה תֶא
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 יװ ןעוועג ןענייז רימ ןּוא ;םיליפנ יד ןּופ סָאװ קְנֵע ןופ ןיז = |
 ךעװעג רימ ךענייז יוזא ןּוא ,ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןקירעשייה |

 .ןיוא ערעייז ןיא

 -סױרַא ןּוא ןביוהעגפיוא הדע עצנַאנ יד טָאה' ==
 טנײװעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ;לוָק רעייז טוָאלעג

 ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא ןּוא* .טכַאנ רענעי ןיא
 עצנַאג יד ןּוא ,ןענֹרהַא ףיוא ןוא ןהשמ ףיוא טלמרומעג |

 ןּברָאטשעג רימ ןטלָאװ יַאװלה :טגָאועג ייז ּוצ טָאה הדע

 .ןּברָאטשעג רימ ןטלָאװ יַאוולה רעדָא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא

 ודנוא טגנערּב סָאװ ךָאנ ןוא* !רּבדמ ןקיזָאדמעד ןיא
 ,דרעװש ןכרוד ןלַאפ ּוצ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא טָאג

 ןלָאז רעדניק עניילק ערעודנוא ןוא רעּבײװ ערעודנוא

 -וצמוא ךיז ודנוא רַאּפ רעסעּב טינ זיא ?ביור ּוצ ןרעוו

 םוצ רענייא טנָאועג ןּבָאה ייז ןוא+ !םִיַרצִמ ןייק ןרעק
 ןרעקמוא ךיז ןוא ,ןַאמטּפױה ַא ןכַאמ רימָאל :ןרעדנַא
 .רעײז ףיוא ןלָאפעג ןרהַא ןּוא השמ ןענייו* .םִיַרצִמ ןייק
 ןופ הדע רעד ןופ גנולמַאזנײַא רעצנַאג רעד רַאפ םינפ

 - ןּוא ,ןוג ןּופ ןוז רעד עושוהי ןוא* = .לארשי ןּופ רעדניק יד

 טקּוקעגסיוא ןּבָאה סָאװ יד ןּופ ,ןהָנופי ןּופ ןוז רעד בֵלָּכ |

 - ןּבָאה ןוא' ,רעדײלק ערעייז ןסירעצ ןּבָאה ,דנַאל סָאד

 ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג
 רעייז ויא דנָאל סָאד ,ןקוקוצסיוא סע ידּכ ,םעד ךרוד ןעגנַאגעגכרּוד ןענייז רימ סָאװ ,דנַאל סָאד :ןגָאז וצ ױזַא

 .דנַאל ַא-ןבעג ודנוא סע טעוו ןוא , דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןעונערב ודנוא רע טעװ ,ודנוא טרענַאּב טָאג בוא * - .טוג רעײז |
 רַאפ ןּבָאה ארומ טינ ןוא ,טָאג ןָא ןקינעּפשרעדיװ טינ רָאנ טלָאז ריא* = .קינָאה ןוא .ךלימ טימ טסילפ יז סָאװ |
 ;זדנוא טימ זיא טָאג ןוא ,ײז ןופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה ןטָאש רעייז ;ייז ןענייז טיורּב רעודנּוא םורָאװ ,דנַאל ןּופ קלָאפ םעד
 יד .רעּבָא ;רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ יז לָאז עמ ,טגָאועג הדע עצנַאג יד טָאה * .ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טלָאו ריא
 / | = .לארשי ןּופ רעדניק עלַא וצ דעומזלהוא ןיא ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ
 טינ יז ז ןלעװ ןענַאװ ויב ןוא !ןרעטסעל ךימ קלָאפ עקיוָאדסֶאד טעוו ןענַאװ ויּב :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא" | =
 לעװ ןוא ,טסעפ טימ ןגָאלש םיא לעװ ךיא*  ?םיא ןשיווצ טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ סנכייצ ידלַא ײּב ,רימ ןיא ןביולנ
 זַא :טָאג וצ טנָאזעג השמ טָאה < - .םיא ןופ רעקיטכַאמ ןּוא רעסערג קלָאפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ןוא ,ןטָארסיוא םיא
 --ייד ןשיווצ ןופ קלָאֿפ עקיוָאדסֶאד טײקרַאטש ןייד טימ טכַארּבעגפױא ךָאד טסָאה ּוד םורָאװ-ןרעה ןלעװ םירצמ יד
 .;קלָאּפ ןקיוָאדמעד ןשיווצ טסיּב ,הוהי ,וד זַא טרעהענ ןּבָאה סָאװ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןופ רעניֹוװַאּב יד וצ ןגָאז ייז ןלעוו +
 יז וטסייג לײזנקלָאװ ַא ןיא ןוא ,ייז רעּביא טייטש ןקלָאװ ןייד ןּוא ,ןרָאװעג ןעזעג ,הוהי ,וד טסיב גיוא ןיא גיוא םורָאװ
 יוזַא ,ןַאמ ןייא יוו ױזַא קלָאפ עקיזָאדסָאד ןטייט טסעוו ּוד זַא ,זיא י*-טכַאנ ייב לייזרעייפ ַא ןיא ןוא ,גָאט יב סיורַאּפ
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 ,גנורעה ןייד טרעהענ ןּבָאה סָאװ תומוא יד ןגָאז ןלעוו

 ןעגנערּב ּוצ תלֹוכיּב טינ זיא הוהי לײװ * ;ןגָאז ּוצ יוזָא
 יקל

 ןע דכפ הנ אֶל הקנו עט עשפו ועו אשנ ר בר טופא
 ןועל אנחלס :םיעּבְר"לעו םישלש"לע םיִנְּב-לַע תובָא שי

 םירצממ הנהםעל ה הֶּתאָׂשָנ רֶשֲאַכְוִּדִמַה לֶרָנְּכהיַהִעָה

 ינָאדיח םֶלּואו :ֶרְבְדַּכ ִּתִחֹלְט הוה רֶמאֹּיַו :הָנִהידַעְו ,?

  םי יִשְנֲאָה-לֶכ יי :ץֶרָאָה-לָּכיתֶא הוהי--דֹובְּכ אֵל ב בכ

 םִיַרְצִמְב יִתיִׂשָע-רׁשֲא יִתתֶאהתֶאְו יִדֹבְּכ--תֶא םיִארה
 ;ילוכב ועמש אלו םיִמָעְּפ רָשָע הֶז יתא ופניו רָּכְרִמְבּו

 יצאנמדלכו םתבאל יִתְעַבְשִנ רֶׁשֲא ץְרָאָק-תֶא ואָרימִא

 מע תֶרֶהַא ַחּור היה בקע בלָכ יִּדְבִעְו תוארי אל דכ

 עוו הֶּמָׁש אָּבירְׁשַא ץֶרָאָה-לַא יִתֹאיֵבֲהַו ירחא אלמינ

 ּעְמּו נפ רֶחֶמ קטע ב בֵׁשֹוי יִנֲַגְּכְַו יקלמעהו :הָּנׁש וי הכ|

 ו-3 רו ךרה רפדפה = ןקיזָאדמעד ןּבעגרַאפ טסָאה ּוד יװ ױזַא ןּוא ,דסח ןייד ןופ

 רצ יז טָאה רע סָאװ דנַאל םעד ןיא קלָאפ עקיזָאדסָאד

 םורד * .רּבדמ ןיא ןטכָאשעגסיוא ייז רע טָאה ,ןרָאװשעג

 טָאג ןופ חֹוּכ רעד ,ךיד טעּב ךיא ,ןייז סיורג דנּוצַא לָאז

 ניײַא זיא טָאג * :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג טסָאה ּוד יװ טיול

 טגָארטרַאפ רע ,דָאנעג ןיא ךייר ןּוא ןרָאצ ןיא ןטלַאהעג

 רע ;טינ רע טקנעש ןעקנעש רָאנ ,ןכערּברַאפ וא .דניז

 .ורעדניק יד טימ טרעטָאפ יד ןּופ דניז יד רַאפ ךיז טנכער

 טעּב ךיא ,ּביגרַאפ ** .רוָד ןטריפ ןטימ ןוא ןטירד ןטימ

 טײקסױרג רעד טיול ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןופ .דניז יד ,ךיד

 - .רעהַא זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ קלָאפ

 יה דמה רֶמָא :יתקמש לע טל מה רֶשֲא א טאר חכ

 הֶׂשָעא כו ינָאּב םַּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ אל-םִא הָוהְידםִאְנ יִנָא

 -לֶכל םֶכיֵדְקִּפ-לֶכו םפיִרְנפ ולפי הוה רָּבְדִמַּ :םֶכְל טג

 :ילע םֶתְניִלַה רשֶא הלעמו הנש םירשע ןֵּבִמ םֶכְרַפְסִ

 של ידית יִתאָשְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לָא ּואָבָּת םָּתַאםֶא ל

 םָכְּפַמְו :ןונ"ןִּב טֶׁשֹוהיו הָנְפיְזִּב בלְּכ"מַא יִּכ הב םֶכָתֶא אל

 ץיִרָאה-תֶא ֹועְדָיְו םֶתֹא יתאֵֹבַהְו היהי ובל םָּתְרַמָא רֶׁשֲא -

 יװ יװַא ןּבעגרַאפ ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאג טָאה =

 טכַארּפ יד ןּוא ,בעל ךיא יו ױזַא רעּבָא 4  .טרָאװ ןייד

 ןשטנעמ עלַא יד זַא* ,דרע עצנַאג יד לּופ זיא טָאג ןּופ

 סָאװ ,סנכײצ עניימ ןּוא טכַארּפ ןיימ ןעועג ןּבָאה סָאװ

 ןופ ןּוא ,רּבדמ ןיא ןּוא םִיַרצִמ ןיא ןיװַאּב ּבָאה ךיא

 ןּוא ,לָאמ ןעצ ןיוש טווורפעג ךימ יז ןּבָאה ןגעװטסעד

 סָאד ןעז ןלעװ יז .ביוא * ,לוָק ןיימ ּוצ טרעהעגּוצ טינ |

 ' !ןרעטלע ערעייז ןרָאוושעגוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,דנַאל

 :הָזה רֶּכמּב ּולְפִי םָּתַא םכירגפו !הּב םָּתְסַאְמ רשא כל

 "תא ָאְׂשָנְו הָנָׁש םִיִעְּבְרַא רָּבְדִּמַּב םיער וי םֶכיֵנְבּו

 -רָׁשֲא םיִמָיה רַּפְסִמְּב ורֵּמְרִּמַּב קיר םתְ"דע םֶכיִתֹונְו רל

 | האמ א5 - יגור ל .ןעונָא טינ סע ןלעוו ,טרעטסעלעג ךימ ןּבָאה סָאװ עלַא

 םיא ,רימ ךָאנ .יירטעג ןעגנַאגעג יא רע ןוא ,טסייג רעדנַא ןַא ןעװעג ויא םיא ןיא לײװ ,בֵלָּכ טכענק ןיימ רָאנ

 .השּוריּב ואל. סע רע טעװ ןעמָאז ןייז ּוצ ןּוא ,ןעגנַאגעג ןיהַא זיא רע סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןעגנערּב ךיא לעוו

 ..ףוס-םִי םּוצ געװ ןפיוא רּבדמ םּוצ ךייַא טיצ ןּוא , םּוא ךייַא טרעק ןגרָאמ ;לָאט ןיא ןציז יִנֲעַנֹּכ רעד ןּוא יִקָלָמַע רעד =

 סָאװ הדע עוייּב עקיזָאדיד ןוָאל ךָאנ ןענַאװ זיּב = :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא ==

 .רימ ןגעקַא ןעלמרּומ יז סָאװ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעיירעלמרּומ יד .טרעהעג ּבָאה ךיא - ?רימ ןגעקַא ןעלמרומ

 !ךייַא ּוצ ןָאט ךיא לעװ יװַא ,ןרעיוא עניימ ןיא טדערעג טָאה ריא יװ טינ ביוא ,טָאג טגָאז ,בעל ךיא יװ יװַא :ײז ּוצ גָאז .

א טיול ,עטלייצעג ערעייַא עלַא ןוא ,םירגּפ ערעײַא ןלַאפ ןלעװ רבדמ ןקיזָאדמעד ןיא
 נַאװצ ןופ ,לָאצ רעצנַאג רעי

 ּבָאה ְךיִא טָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק טינ טעוו ריא** .רימ ןגעקַא טלמרומעג טָאה ריא לַײװ ,רעכעהןּוא טלַא רָאי קיצ |

 .ןּוא**  .ןונ ןופ ןוז רעד עושוהי ןּוא ,ןהָנּופי ןופ ןוז רעד בֵלְּכ ץּוחַא ,ןענירד ןעּור ןכַאמ ּוצ ךייַא אטנָאה ןַײמ ןביוהענפיוא

 "עקרעד ןלעוו ַײז ןּוא- ,ןיהַא ןעגנערּב ךיא לעװ ייז ,ביור וצ ןייז ןלעװ יז ,טגָאזעג טָאה ריא סָאװ רעדניק עניילק ערעײַא

 ערעײַא ןּוא* .רבדמ ןקיזָאדמעד ןיא ןלָאפ ןלעװ םירגפ ערעיײַא--ריא רעּבָא * .טכַארַאפ טָאה ריא סָאװ ,דנַאל סָאד ןענ

 ןלעװ ס םירגפ ערעֶלַא זיּב ,ןעגנורעקּפָא ערעייֵא רַאפ ןדייל ןלעװ ךוא ,רָאי קיצרעפ.רּבדמ ןיא ןרעדנַאװמּוא ןלעוו רעדניק

 : .ןרָאװשעג .ה .ד א <



 א 0 תלשרפדממ === = 0 תהט-הל די

 יד:ןופ לָאצ: רעד טיול <> .רבד מ ןיא ןרעוו :טדנעל רַאפ / נעל ב העל א שי םיִעָּבְרַא ץרָאָה-תֶא םקרת
 4 אפ איר - | ותמי םש ומתו הזה רֶּבְרִַּּב יִלָע םיִרָעְּנַה תֹאֹוח ףיא טעװ ,הָאי ַא גָאט א ראפ ;רָאְז ַא גָאש ַא רַאפ ,געט : = 0 ₪ הל הָעְרַה הָדְעָהְלֶכְל הָשָעֶא תאָז אלפא יתרבד הֶוהְי יִנֲא - קישרעפ=דנָאל :סָאד .טקוקענסיוא טָאה ריא סָאװ געט 1 ;יתְאְנְתִיֶא למל הָנָׁש ירא םֶכיֵתָנֲֹעֶא ּואְׂשִּת

 -רחעֶח:טעװ;דיִא ןוא :רָאי קיצרעפ .,ךניז ערע"צ ןגָארט };  בש ץֶרָאָח--תֶא רּותל השמ חַלָׁש--רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאְַו = 5
 ביִוַא;טדעהעג;ּבָאה;,הָוהְל ,ךיאיז = ..דָאנעגמּוא ןַײמ ןריפש - :ץֶרָאָה-לַע הבד איצוהל .הצעהילָכדתֶא ֹולָע וה
 ְרעקיג- רֶעצְנַאג .רעקיוָאדרעד 1 ןָאט- טינ סָאד לעװ ךיא זל ינפל הָפממַמ חער ץֶרָאָה-תַּבִד יאָצֹומ םיִשָנֲאה ותמי

 לתא 2 ורע טְדע 1 קו ב ומכְשיו :דאמ םִעָה ולְבַאְ לארשי ינְב-לָּכילֶא תֶלֶאָה לעװ;ָאה,ןּוא ,ןרעװ טדנ לֵהָאפ חו לעת רבדמ ןקיוָאד ' = ש םיִרָביוַה תֶא הָשמ רפדנ !ץֶרָאָה-תֶא רותָל םיכלהה ְמעֶד וא. ,!הימ ןועקא טלמַאזעגנַא ךיז טָאה סָאװ ,הדע "ל םֶהָה םִׁשְנֲאה-ִמ יח הנפיְִּ בלָכְו נדב קה |
 טעמ 2 טעטש: מה יהי? רטו יע ףברַאטש יו םקָּמַהלֶא נילעויננה רַמאֵלרָהָהיׁשאְדילֶאִלעַמ קב |

 ןקיקסיוא טקישעג ט טָאה השמ סָאװ ןשטנעמ יה וא" א קא הז הָּמִל השמ רמאו :גּונאָטִח יִּכ הָוהְו רֶמָא-רֶׁשֲא
 בָא; .ןוא; ןעמוקעגקירוצ - ענו לז .ןוא - ,דנָאל .סָאד במ ןיא יכ רלעתהלא +?חלצת אל אוהו היה יפדתֶא םיִּדְבִע
 יסיוהא טימ ,הדע ענג יד םיא ןגעקָא .ןעלמרומ טכַאמעג !*  יקֵלָמצֶה * יכ :םֶכיִביִא ינפל ופנה אלו םֶכְּבְרַקְּב החי
 סע ןקטנעמ יד ראל פא גנאלק ןטכעלש ַא ןוָאל - םֶּתְבַׁש ןְכילַעייִּכ בֵרָחּב םָּתְלִּפּת םֶכיִנפל - יננפה
 .ןשטנע ךפיוא 877.1 א צל = מ דלא תולעל ּולפעיו +םֶכָּמִע וו הָיְהְי-אלְו הוה ירחאמ
 ,דגאל .ןפיוא .גפלק ןטבעלש םעד .טוָאלעגסױרַא ןּבָאה 5 םרקמ ושמאל תשמו הָוהידתיִרְּב ןוראו רָהָה שאר
 עשו ,רָאג" טאג רָאפ הפומ א .ןיא ןּברָאטשעג ןענַײז המ וכ אָהַה דָהְּב בשה יִנעַנְְַּ יקלמעק דרו :הנחמה
 ןעני ,ןהנופי ןופ וז רעד בל ןוא ,ןונ ןופ ןוו רעד | יי / 80 יי .ָּּמִרֲחַהירֵע םִתְכּ

 יִנֲא רֶׁשֲא םפיִתְבְשומ ץרָאלֶא ואבַת יפ םהלא תרמָאו ..דנאל סָאד ,ןקיקסיוא ב | | לֵאָרְׂשִי לא רבה :רמאל ה השמ"לֶא החי רבו ןעננָאָנעֶג עניי סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןופ ןבעל יל = ,, = --%
 וצ רֶעט .עקיואדיד | טרערעג טָאה השמ ואי "ג תולפל חַבָקֹוא :.הלע הוהיל חשא חש | :םכל 2 |

 רעו טָאה ,קלָאפ סאד ןוא ,לארׂשי .ןופ רעֶדניִק עלא הוהיל החינ ַחיֵר תושפל םֶכיֵרֲעַמְּב וא הָבְדְנב וא רדנ =
 רעד } יא טרעדעפלג ךיז ןּבָאה ײז איי 0 .טרעיורטענ יו הוהיל ונְּבְרָק ביִרְקַּמַה םיִרְקִהְו :ןאְצַהְדִמ ' יא רֵקְּבַהְִמ |

 שֶבָּכַל חַבּזל יא הָלֹפָהילַע השעה יה תיעיבר לסל יז ,רָאּב ץיפש ןפיוא ךעננאגעגפױרַא ,ןענייז ןוא | ה וו < :ןמש ןיקה תיעברב לּולָּב ןורָשע "תל הָחְנִמ
 םעד ּוצ ןינפױרַא ןלעװ > רימ ךוא + .רימ ךעעיו ט טָא א ו וצ

 .טקידניזעג ןּבָאה \ רימ םורָאװ ;טנָאזעג טָאה טָאג סָאװ טרָא טיי | ק טלח
 ריא : ,ףקילנַאב טינ טעו סָאד וא ,טָאג ןופ .לעּפַאב םעד רעּביא ריא טערט ןעד סָאװ ךָאנ :טנָאזעג השמ טָאה יי
 םֹורָאװ : 7 .טנלפ ערעיײַא רַאּפ .ןרעו ןגָאלשעג טינ טלָאז ריא ידּכ ,ךייַא ןשיווצ טינ זיא טָאג זַא ,ןינפױרַא טינ טלָאז
 ריא יו 'יזַא  םורָאװ :דרעװש / ןכרוד .ןלאפ טעוו : ריא ןּוא ;ךייא רַאּפ ןטרָאד ןענייז ייִנֲעַנּ רעד ןוא יִקֵלְמַע רעד

 ה אפ אפ שמ בעל סט -;ףךייַא טימ ןייז טינ טָאג טעוו ,טָאג רעטניה ןופ טרעקענפָא ךיֵא ט טָאה |
 ף% ןבָאה זש ןּוא דנוב סטָאג .ןופ ןּורָא רעד:רָאנ ;גרַאּב ץיפש ןפיוא ןיינוצפיורַא טגעוורעד ךז ןֿבָאה ליז רעּבָא/

 ;טרעדינענָּארַא ּבָאה גרַאב:םענעי ףיוא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ;יִנֲעַנּכ רעד ןוא יקָלֶמַצ רעד ןוא <  ,רענַאל ןופ טרירעג טינ
 ה עז ו ל שש 7 = .הָמְרָח ויב טּפַאלקעצ ייז ןא ןָאלשעג * 5 ןּבָאה ןוא

 ; א "2 א 2 א

 טא סָאװ ו רעד לוי : .הָאש ןופ רעדָא רעדניר ןוש טָאג ּוצ חיר ןַאעג ַא ןכַאמ ּוצ ידֹּכ ,םיבֹוטיםוִי .ערעײא ןיא רעדָא
 יו ואי 5 ;לײא ןיה לטרעפ ַא טימ טשימרַאפ .לעמלמעו והָפיֵאְו לטנעצ ַא ןופ רעפּפָאזײּפש א ןעונערב , ,טָאג וצ ןברק ןיז
 .ספעש ןכעלטיא רַאֿפ ,רעפפָאטכַאלש םוצ רעדָא רעפּפָאדנַארּב ןטימ ןכַאמ ּוטסלָאז ,ןיה לטרעפ ַא ,רעֿפּפָאסיג א רַאֿפ
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 ןופ רעפפָאוייפש ַא ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעדיװ ַא ּוצ ּביוא *

 לטירד ַא לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז לטנעצ ײװצ

 ּוטסלָאז ,ןיה לטירד ַא ,רעפפָאסיג ַא רַאפ ןייוו ןואי ;ןיה

 טסעוו ּוד זַא ןּוא * .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ןעננערּב

 -טכַאלש ַא רעדָא רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ דניר גנּוי ַא ןכַאמ

 ַא רַאּפ רעדָא ,רדנןטדערעגסױרַא רָאלק ַא טיול ,רעֿפּפָא-

 דניר ןגנּי ןטימ ןעננערּב ןעמ לָאז" ,טָאג ּוצ רעפּפָאדירפ |

 טשימרַאפ לעמלמעז לטנעצ יירד ןּופ רעפּפָאזייּפש ַא

 רַאפ ןעגנערּב ּוטסלָאז ןייוו ןּוא יי ;ןיה ןּבלַאה ַא לייא טימ

 ַא רַאפ רעפּפָארעײפ ַא ,ןיה ןּבלַאה ַא ַא רעפּפָאסיג ַא

 יטיא ּוצ ןרעװ ןָאטעג לָאז ױזַא ** .טָאג וצ חיר ןקַאמשעג

 םַאל ַא ּוצ רעדָא ,רעדיוו ןכעלטיא ּוצ רעדָא ,סקָא ןכעל

 .ןגיצ ןופ רעדָא ןסּפעש ןּופ

 טיול ,ןכעלטיא וצ ןָאט ריא טלָאז יוזַא ;ןכַאמ טעװ ריא

 יװַא לָאז רענערָאּבעגנײַא רעדעװטעי < .לָאצ רעײז

 רַאפ .רעפּפָארעײּפ ַא ןעגנערב םייּב ,עקיזָאדיד ןכָאמ

 ךיו טעוו ךייַא ייב זַא ןוא * .טָאנ וצ חיר ןקַאמשענ ַא

 ןייז טעו סע רָאנ רעװ רעדָא ,רעדמערפ ַא ןטלַאהפיוא |

 ןכַאמ טעוו רע ןּוא ,תורֹוד-רֹוד ערעײַא ןיא ,ךייַא ןשווצ

 רע לָאז .,טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ רעּפּפָארעײפ/ א

 רָאפ יי לָאז ץעועג ץיא .!להק = .טּוט ריא יװ ױזַא ןָאט

 ןַא ,ףיוא ךיז טלַאה סָאװ .ןדמערפ םעד רַאּפ ןוא ךייֵא

 לָאז יוז ,ריא יוו ;תורודירוד ערעײֵא ףיוא ץעוענ קיּבײא

 ןיד ןייא ןּוא הרות ןייא 18 .טָאג רַאפ רעדמערפ רעד ןייז

 חלש ,רּבדמּב

 .סָאװ לָאצ רעד ךָאנ יו

 הָלּולְּב םִנְׂשע ינש תַלָמ הֹהְנַמ השפעת ליִאְל וא :דחַאה ו
 ביִרְקִּת ןיהה .תישלש ףסנל | יו ;ןיִהַה תיׁשְלָׁש ןמשב ו
 חַבְזיֹוא הלע רֶהְּבְּב השעקהיכו :הוהיל חְינַחיִר ימח
 קְּבַהוּב-לַע בירקהו :הָוחיל םיִמָלׁש-וא רֶהְניאַלַפְל ₪

 :ןיִהַה יצַח ןִמָשּב ללב םיִנרְשֶע השלש תֶלֶס הָחְנַמ
 ;"דוהיל חחיניחיר הֶּׁשִא ןיהה יצח סל ביִרְקִּת ור י
 זרָשלרא דָחָאָה ליאל א דָחֶאָה רושל הֶׂשָעַי הָכָּכ אי

 שת הֶכָּכ יׂשֲעַּת רֶׁשֲא רָּפְסִּמַּכ :םיִעַב וא םיִׂשָבְּכַב כי

 הלֶא-תֶא הֶכָּמיהְׂשַַי הָרְֲאָה-לָּכ + :םֶרָּפְסִמְּכ דָחֶאָל 1
 וַא רג םֶכְּתִא רּונָיִכְו :הוהיל חָקיִניַחְיִר השא ביִרְקַהְל די

 היהיל ַחֹהיִג-ַהיִר הֶשֶא הֶׂשָעְ םֶכיֵתַרדְל םֶכְכֹוְתְּב-רֶׁשֲא |

 רה רגלו םֶכָל תחא הָּקָח לֶאָּקַה :הִֶַׂי ושעת רֶׁשֲאַּכ וט
 הרות :הָוהְי נפ הָיְהְי רֵּנַּכ םֶכָּכ םֶכיֵתְרֹרְל םלוע תקח ט

 8  ּוםֶכָּתִא רה רגלו םֶכָל הָיְהִי רחא טָּפְׁשִמּ תחא |
 ילָאָרְׂשִי ינְּב-לַא רב :רמאל .השמדלֶא הָוהְי רדיו יש

 םֶכְתֶא איִבמ יֲִא רֶׁשֲא ץֶרָאהְדלֶא םֶכָאְבְּב םהלא תרמָאְ
 הדָמּורְת ּומיִרָּת ץֶרָאָה טֶחֶּלִמ םָכלְכֲאַב הָיָהְו :הָּמָׁש שי
 תַמּורְתִּכ הָמּורְת ּמיִרְּת הֶּפַח םֶכַתָסִרֲע תישאר :הוהיל כ
 :רוהיל ונְתִּת םֶכיֵתְסִרֲע תישארמ :הָתֹא ּומיִרָּת ןֵּכ ןֶרַ א
 זרא ושעת אֵלְו ּונְׁשִת יִכְו שם | ;םֶכיִתְרֹדְל הָמּורְּת בכ

 -לָּכ תא :השמ"לא הָוהְי רָּבִּד-רֶׁשֲא הלאה תהי נכ
 הָדוִצ רֶׁשֲא םֹויַהְוִמ הָׁשֹמיִדַיְּב םֶכיֵלֲא הָוהְי הוצ רֶׁשֲא

 הָתְׂשֶָג הדעה יניעמ םִא הָנָהְו וםֶכיֵתררְל הָאְלִהְ הוה רכ
 = חירל הלפל דַחֶא רֶקְּבְדִּב רפ הָדֲה-לְכ ּושַעְו הנשל

 דֶחֶא םיועדריעשו טְִַּּׁמַּכוְָּסִנְו ותחנמּו .הוהיל ןהֹהינ
 חַלְסִ לארשי נב תֶהעלָּבילַע ןִהֹּכַה רֶּפַכְו +: תשחל חי

 היהיל הָׁשֶא םנָּבְרִק-תֶא ּואיִבָה םֵהְו אוה הגְנשיִּכ םהל

 'א וסח דכ

 .ךייַא ייב .ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ךוא ךייֵא רַאפ 3 לָאז

 :יז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ דער = :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג א יז .

 ריא טלָאז ,דנַאל ןופ טיורּב םעד ןּופ טסע ריא זַא ,זיא יי .,ןיהַא ךייַא גנערּב ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא טמּוק ריא זַא

 ;גנּודײשּפָא ןַא רַאפ הלח ַא ןדיישּפָא ריא טלָאז סרעטלומגײט ערעיַא ןּופ עטשרע סָאד * .טָאנ וצ גנודײשּפָא ןַא ןדיישפָא

 ןבעג ריא טלָאז סרעטלּומגייט ערעיײַא ןּופ ןטשרע ם םעד ןּופ * .ןדײשּפָא סע ריא טלָאז ױזַא ,רעייש ןּופ גנודײשּפָא יד יװ

 | .תורֹוד-רֹוד ערעיײַא ףיוא טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא

 ץלַא * ,ןהשמ טגָאזעגנָא טָאה טָאג סָאװ טָאּבענ ג עקיזָאדיד עלַא ןָאט טינ טעוו ריא ןוא ,ןעורַאּפ טעװ ריא זַא ןוא*

 .תורודירוד ערעייַא ףיוא ,רעטייוו ןוא ןליופַאב סע טָאה טָאנ סָאװ גָאט םעד ןּופ ,ןהשמ ךרּוד ןליופַאב ךייא טָאה טָאג סָאװ

 ןייא ןכַאמ הדע עצנַאג יד לָאז , ,עזרַאפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג ,הדע רעד ןופ ןויוא יד ןּופ ןליוהרַאּפו ,זיא סע בוא ,ןא :

 רעד יװ ױזַא ,רעפּפָאסינ ןייז ןוא רעפּפָאזיײּפש ןייז טימ ,טָאג וצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,רעפּפָאדנָארּב ַא רַאּפ סקָא יי

 ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהפ רעד .ןוא* 28 .רעפּפָאדניז א רַאּפ קֶאּבנגיצ ןייא ןוא :ןיד

 ;טָאנ ּוצ רעפּפָארעײפ ַא ,ןּברק רעײז טכַארּבעג ןּבָאה ייז ןּוא ,סָאד זיא עורַאפ א לַײװ ,ןרעוו ןּבענרַאפ לֶאָז ייז א , לארׂשי



 .41-26 ,וט

 = יִנב תדע-לֶכל חָלְסַנְו :םֶתְנְִׁש"לַע הָוהְי ינפל םָתאָטַחְו
  ם ּוהָנְנׁשְּב טעֶה-לֶבל יִּכ םֵכֹותְּב רגה רגלו לארְׂשִי
 בש ּהָתָנְׁש"תַּב וע הָביִרְקִהְו הָנְנְׁשְב אָמֲהְּת תַחַא ׁשֶפָנ-םֵאְו
 חכ ןָנָנְשִב הֶאְמָחְּב תננשה שפנההלעו ןֵהֹּכַה רֵּפַכְונ :תאטהל
 טכ לֶארְשי ינבב הרואה :ול חלְסְנ 5 רפַכְל הָוהְי ינפל

 :הָננְׁשִּב השפל םֶכָל הָיְהִי הַחַא הָרֹוּת םֶכֹותְּב גה רגלו |
 ל "תֶא רַגַהְהֶזִמּו הָרָזֶאָה-ןמ הָמְרְָיְּב השעמדרשא ׁשֶפָּנִהְו
 :הָּמַע ברקמ אוקה שפנה הָתְרְכִ ףֶּדנְמ אּוה הוה
 אל שפנה תֶרָכִּ תַרְּכִהְרַפַה ותְוְצִמ-תֶאְו הָנּב הָוהִי-רָבְד יִּכ
 פ -  +ּהב הָנַע אוהה
 בל םיִצָע ששקמ שיא ּואְצְמִיַו רָבְדַמּב לארשיחינב ויהיו
 גל םיִצָע ששקמ ותא םיִאְצְמה ותא ּוביִרְקִַּו :תָּבַשה םִויְּב

 דל רמות הָדֵַה-לָּכ לאו האל השמחלא |
 הל חשמ"לֶא הָוהְי רמאו ם ;ול הָׂשָעי-הַמ שרפ אֵל יִּכ
 ץוחמ הָרֵעה-לֶּכ םיִנָבְאָב וָתֹא םוגר ׁשיִאָה תמוז תימ
 ל ומרי הָנְחְמל ץוזחמ-לָא הָרֵעֲה-לֶּכ ותא ואיציו הסמל
 פ  :השמחתַא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ תמי םִיַנָבֲאַּב וָתֹא
 חס לֶאְרְשי ינבלֶא רָּבּד :רמאל השמהלא הָוהְי רָמאו
 7 םתרדל םֶהיִדְנביִפְַּכ-לַעתֶציִצ םֶהָלּוׂשָעומְללֶאַּתר מֲאְו
 . טל תציצל םֶכל הָיְְו :תְלכִּת ליִתְּפ ףנכה .תציצ"לע ונתנו
 םָתֹא םָתיִׂשֲעַו הוה תֶוְצִמ-לָּכ-תֶא םָּתְרַכְּו ותא םָתיִאְרּו
 םַּקַא-רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע יִרֲחַאְו םֶכְבַבְל ירחא ורותתדאלו
 מ יָתוֲצְמ-לָּכ-תֶא םֶתיִׂשֲַוּורְכְִּת עמל {םֶהיִרֲחַא םינז
 אמ רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יִנָא :םֶכיֵהְלאֵל םישדק םָתיִיְהִו
 יִנֲא םיקלאל םֶכָל תוְיָהְל םִיַרְצִמ ץרָאמ םֶכְתֶא יתאצוה

 5 - :םָכיהְלֶא ה הָוהְי |
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 'ןּוא * .עורַאפ רעייז רַאפ ,טָאג רַאפ רעפּפָאדניז רעייז ןּוא
 םֶעד ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעצנַאג רעד

 ןּבעגרַאפ טעוו ,ייז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ

 ךרּוד ןעוועג סָאד זיא קלָאפ ןצנַאג םעד ײּב םורָאװ ,ןרעוו

 .עזרַאפ ַא

 ןקידניז טעװ שטנעמ רענלצנייא ןַא רעּבָא ביוא

 א ראפ גיצ עקירָאי ַא ןעגנערּב רע לָאז ,עזרַאפ ַא ךרּוד

 = םעד ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהֹּכ רעד ןּוא י*

 עורַאפ ַא ךרוד טקידניז רע ןעוו ,טעורַאפ סָאװ ןשטנעמ

 -רַאפ לָאז םיא זַא ,םיא ףיוא ןייז וצ רפכמ ידפ ;טָאג רַאּפ

 .ןרעוו ןּבעג

 ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןוא ,לארשי ןופ רעד

 -ןק יד ןשיווצ םענערָאּבעגנײַא םעד רַאפ **

 םעד רַאפ ךייַא ייב ןייז לָאז ץעזעג ןייא-ייז ןשיווצ ףיוא

 . שטנעמ רעד רעּבָא** .עורַאפ ַא ךרוד סעפע טוט סָאװ

 ,ענערָאּבעננייַא יד ןּופ ,טנַאה רעכיוה ַא טימ טּוט סָאװ

 לעז ענעי ןוא ,טָאג רע טרעטסעל ,עדמערפ יד ןּופ רעדָא

 םורָאװ <  ,קלָאפ ריא ןשיווצ ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז

 טָאּבעג יי ןּוא ,טכַארַאפ רע טָאה טָאג ןופ טרָאװ סָאד

 ןרעװ ןשינערַאפ זומ | ןטינשרַאפ ;טרעטשרַאפ רע טָאה

 .ריא ףיוא ויא דניז ריא ,לעז ענעי

 ץלָאה קידנביילק ןַאמ ַא ןענופענ | וז ןּבָאה ,רבדמ רעד ןיא ןעוועג ןענייז לארשי ןּופ רעדניק יד ןעוו וא"

 וצ ןוא ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ טכַארּבעג םיא ,ץלָאה קידנּבײלק ןענופעג םיא ןּבָאה סָאװ יד ןבָאה *  .תפש םוא

 םיא סָאװ ןרָאװעג טדיישַאּב טינ זיא סע םורָאװ ,ךַאװ ןיא טצעזעגניירַא םיא טָאה עמ ןוא*  .הדע רעצנַאג רעד

 | ןפרַאװרַאפ | םיא לָאז הדע עצנַאנ יד ;ןַאמ רעד ןרעװ טייטעג לָאז ןטייט :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאג טָאה** .ןרעוו ןָאטעג לָאז |

 ןפרָאװרַאפ םיִא ןּבָאה יז ןוא ,רעגַאל ןסיוא טריפעגסיורַא םיא טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא יי .רענַאל ןסיוא רענייטש טימ

 | :ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ;ןּברָאטשעג זיא רע ןוא ,רענייטש טימ

 ךיז ןלָאז ייז ,ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא , לארשי ןופ רעדניק יד וצ דער'** גאז וצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא *

 קע ןופ ודנערפ יד ןיא ןָאטנײרַא ןלָאז יוז ןוא ;תורֹוד-רֹוד ערעײז ףיוא ,רעדיילק ערעײז ןופ ןקע יד ףיוא ודנערפ ןכַאמ

 ןופ טָאּבעג עלַא ןעקנעדעג ןּוא ,ןעז סע טלָאז ריא זַא ,תיציצ רַאפ ןייז ךייַא לָאז סָאד ןוא < .םידָאפ ןעָאלּב אי הילק

 ;ייז דא טריפרַאּפ טייז ריא סָאװ ,ןגיוא ערעײַא ךָאנ ןוא ןצרַאה רעײֵא ךָאנ ןײגכָאנ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןָאט ײז ןוא ; טָאג

 = סָאװ טָאג רעייֵא הוהי ןיּב ךיא *  .טָאג רעייֵא וצ קילייה ןייז ןוא ,טָאּבעג עניימ עלא ןָאט ןּוא ןעקנעדעג טלָאז ריא יד * :

 .טָאג רעייַא הוהי ןיב ךיא :טָאג םּוצ ןייז ּוצ ךייַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןגיוצעגסיורַא ךייַא ּבָאה
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 ,תֶהק ןּופ ןוז םעד ,רָהצִי ןּופ ןוז רעד חרק ןּוא זט

 ןופ ןיז יד ,םֶריִבַא ןּוא ןֶתָד ןּוא ,ןיול ןופ ןוז םעד

 ,ןבּואר ןּופ רעדניק ,ןתֶלָּפ ןּופ ןוז רעד ןֹוא ןּוא ,ןבָאילָא

 ײװצ טימ ןהשמ רַאֿפ טלעטשעג ךיז ןּוא * ,ןעמונעג ןּבָאה

 ילארשי ןּופ רעדניק יד ןופ ןַאמ קיצפּופ ןוא טרעדנּוה

 ,גנּולמַאזנייָא רעד ןּופ ענעפורעג ,הדע רעד ןּופ ןטשריפ

 | .ןעמָאנ ַא טימ ןשטנעמ

 :טגָאועג יז ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןענרהַא ןגעקַא ןוא ןהשמ ןגעקַא

 ,קילײה עלַא ןענייז הדע עצנַאנ יד םורָאװ !ךייַא נּונעֶנ

 רעּביא ךיז ריא טמענ סָאװרַאּפ ןוא | יז ןשיווצ ויא טָאג ןוא

 סע טָאה השמ יװ ןוא* ;טָאג ןופ להק םעד ןגעקַא

 רע ןוא* .םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג רע זיא יװַא ,טרעהעג

 .ּוצ יזַא ,למעועג ןצנַאג ןייו ּוצ ןוא ןחרק וצ טדערעג טָאה

 זיא סע רעװ ,ןסיװ ןזָאל טָאג טעװ ירפ רעד ןיא :ןגָאז

 ןענענעג ןכַאמ רע טעװ ,קילײה ויא סָאװ םעד ןּוא ,רענייז

 טעװ ,ןלײװרעדסױא טעװ רע ןעמעװ םעד ,ָאי ;ךיז ּוצ

 -רעייפ ךייַא טמענ :טוט סָאד * .ךיז ּוצ ןענענעג ןכַאמ רֶע

 ןיא ןײרַא טגײל ןּוא י ,למעזענ ןצנַאג ןייז טימ חרק ,ןענַאּפ

 ,טָאג רַאּפ ךיורײװ ףױרַא יז ףיוא טוט ןּוא ,רעייפ יז

 ."סיוא טעװ טָאג סָאװ ןַאמ רעד ,ןייו טעוו סע ןּוא ;ןגרָאמ

 .רעקילײה רעד זיא רע ,ןלײװרעד

 !יול ןּופ

 רעדניק ,ךייַא גונענ

 טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ײז ןוא*

 (ט) 15-1 ,ןט

 ומ
 ינְּב םֶריִבֲאַו ד יולדב תֶהָקְְּב רָהְצִיןַּב הר הקו א
 השמ נפל ומְקִיַו :ןְבּואְר נב תָלְפְַּב ןיִאְ בָאילָא ב

 הָדֵע יִאיִׂשְנ םיתאמו םיִׁשִמֲח לֵאְרְׂשִי--יִנְּבִמ םיִׁשנֲאַ
 ןלהַא-לַעְו השמ"לע ולהקוו :םשדישנא דעומ יארק 3

 םישדק םֶלָּכ ְדֵעָה--לֶכ יִּכ םכְלדדבר םֶהָלֲא ורמאי
 | מש ןהי להָק"לע ּואְשנְתִת עודמו הוהְי טֵכֹותְבּו ד
 | והרע חרל"לֶא רָב :וָנפ-לַע לַּפַַ השמ ה

 .םיִרָקהְו שודקה"תאוול"רשא-תאהוהיעליךרקפלמאל |
 וחק ושַע תא !ויָקֵא ביִדְקִיָֹּב"רַחְבִי רֶׁשֲא תֶאְו ולא +

 - למיִשְו שא! ןַהָב ּונְתּו :ותְרעְלכ חַרָק תֹותְחַמ םָכָל ו
 רַקְבִיירְׁשֶא שיִאָה הָיָהְו רַחָמ זוהי ינפל תְרשק | ןהילע

 "לֶא השמ רמאיו וול יֵנְּב םֶכְלבַר שודקה אה הוה ח
 יהלֶא לידבההופ םֶּפִמ טעמה יול נב אָנּועְמִׁש חרק ט

 דֿבעַלוְילַאַכְֶאֹביִרְקְַל לֵאָרְׂשְיתָרעמֶכְתֶאלַארְׂשִ |
 :םֶתְרֶשְל הָדעַה ונפל דֶמעַלְו הָוהְיןֵּכְׁשִמ תדבעתֶא |
 "מנ םתשבו תא יולדינב ךיֶחַא-לֶּכ-תֶאְוְְתֶא ברק י
 ןְרָדֵאְו ,הוהי"לע םיִרְעְוה "רתרעילבו הָתַא ןֵּכָל !הָּנִהְּכ אי
 ןֵתָדְל אָרָקִל השמ חַלְׁשִּיו ויל ּונוְּסִת יִכ אּול"הַמ גי
 יכ טפמה :הלענ אל וךמאיו בָאילֶא יֵנְּב םֶריִבֲאלְו +

 "וכ רֶבדִּמּב ונתיִמִהל שבדו בָלֶח תב ץֶרָאִמ ונסילעה
 - םַלָח תֹבְוְלְרָא-לֶא אל ףא :רֶרָתְשַה"סִנ ּוניֵלָע רֶרָּתְׂשִת יש

 נה םֶרָכְו הָדָׂש תלחנ ולתת נְתֹאיֵבֲה ׁשֵבְרּו
 דאמ השמל רחיו :הֶלענ אל רֵּקִנְּת םָהָה םיִׁשָנֶאָה וי

 דָחֶא רומח אל םֶחָחְנִמ-לֶא ןָפ סתדלא הוהידלא לָמא
 השמ רֶמאָּיו :םֶהֵמ דָקַא-תֶא יִתְעַרֲה אלו יִתאָשְנ םֶהֵמ

 קללת | 'אי

 לארׂשי ןופ טָאג רעד סָאװ ךייַא קיצניװ* .יול ןופ רעדניק ,טטרָאקַא טרעה :ןחרק וצ טגָאזעג טָאה השמ ןואי

 ןעניד ּוצ ,ךיז ּוצ ןענענעג ןכַאמ ּוצ ךייַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעד ןשיװצ ןּופ טדײשעגּפָא ךייַא טָאה

 ןּוא ךיד ןענענעג טכַאמעג טָאה רע סָאװ י*-ןענידַאּב ּוצ ייז ,הדע רעד רַאפ ןייטש ּוצ ןוא ,טָאג ןופ ןּכשִמ ןופ טסניד טעד

 ןצנַאג ןייד טימ ּוד ,רָאװרַאפ ** ?הנּוהּכ יד ךיוא טגנַאלרַאפ ריא זַא ,ריד טימ ,יִוֵל ןופ רעדניק יד ,רעדירב ענייד עלַא

 .?םיא ןגעקַא ןעלמרומ טלָאז ריא ןַא ,ןרהַא זיא סָאװ םורָאװ ;טָאנ ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ריא טייז סָאד ,למעועג

 -פױרַא טינ ןלעװ רימ :טנָאזעג ןּבָאה ייז רעּבָא ;ןבָאילֶא ןּופ ןיז יד ,םָריִבַא ןוא ןֶתָד ןפור טקישעג טָאה השמ ןּוא < = |

 ןיא ןטייט ּוצ ודנוא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ןופ טכַארּבעגפיױא ודנּוא טסָאה ּוד סָאװ קיצניוו = .ןעמוק

 סָאװ דנַאל ַא ןיא טכַארּבעג טינ ודנוא טסָאה ,ָאי < ?זדנוא רעביא ןעוועשרעה ךָאנ וטסליוו ןעוועשרעה זַא ,רבדמ רעד

 ןגיוא יד ןשטנעמ עקיזָאדיד וטסליוו  .ןטרָאגנייוו ןוא דלעפ ןּופ הלחנ ַא ןּבעגעג ודנוא רעדָא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ

 ןרעק טינ ךיז טסלָאז :טָאנ וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טרעגרעעג רעייז ןהשמ טָאה *  .ןעמּוקפיורַא טינ ןלעװ רימ ףכעטשרַאּפ

 .ליז ןופ ןקיצנייא ןַא ןָאטעג סטכעלש ּבָאה ךיא טינ ןוא ,ייז ןופ ןעמינעג ךיא ּבָאה לוייא ןקיצנייא ןַא טינ ;רעפּפָא רעייז ּוצ
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 .ׁשִתְו הֶּתַא היה ונפל יה יקל הָּתַא המלא
 י תרטק םָהילע םָתַמְנּו ותּמְחמ שיא | קו :רֶחָמ ןֵּרִָאְו
 .םותאמו םישמח ותָּתְחַמ ׁשיִא הָוהְי נפל  םֶּתְבִרְקִהְו
 חי ֹותָּתְחַמ שיא יחקיו :ותָּתְחַמ שיא ןְרָהֲאְו הָּתִאְו תֶּתְחַמ
 הַתַּפ ּודְמַעַּיַו תֵרֶטָק םֶהיֵלֲע ומישמ שא םֶהיֵלֲע נז
 ש "לָּבְתֶא חרק םֶהיֵלֲע להקמ :ןרהאו השמו דעומ לֶהֶא
 -ֶרָבלֶא הָוהְידוְבָכ אָרִמ ךעומ לָחא חַתּפילֶא הָדְצֲה
 לש :רמאל ןרָהאלאְו השמ"לא הָוהְי רפדו .ס ::הָדֵעָה
 אכ לְּפִַו :עַנְרְּכ םָתֹא הָּלִכָאו תאוה הדעה ךותִמ לרבה
 " שיִאַה רעב תחּורה י יִהלֶא לא ורָמא"ו םֶהיֵנְפילע
 כ הָוהָי רדיו | :ףצקַת הָדָעַה"לָּכ לעו אָטָחְי דַחֶא |

 דכ .ביִבָּשִמ ֹולָעה ראל הרעה ירד ;רמאל הָׁשמ-לֶא
 הכ יָא דלה השמ םקנ !םֶריִבֲאַו ןֵתָד | הרֵקּדַּבְׁשִמְל
 וכ =לֶא רכד :לארשי יה וירחא וכלה .םֶריכָאו ןת
 םיִעָׁשְרַה םיִׁשָנֲאַה לה לַעמ אנ ורּוס רמאל הדעה
 -ללָכְּב וִָּּת-ןֶּפ .םהל רֶׁשֲא--לכְּב יִנִּת--לֵאְו הֶּלֵאָה
 .מ םיִבָּסִמ םֶדיִבֲאַו ןֶתָד הָרָקְַׁשִמ למ ולו | :םֶהאֹּטַח
 | םֶהיִׁשְנו םֶהיֵלֲהֶא חַתַּפ םיִבָצִנ ואי םדיִבַאַו ןִפַד
 .םֶהיֵנְבּו

 םקילע רֶקָּפי םֶרָאָה-לֶּכ } תקפו הלא ןּותמו םֶדָאָה-לְּכ
 ל זירֶתֶצִפּו הָוהְי ארבי הארי .יִנָחְלש הוה אל
 דרב םהל רֶׁשֲא-לּכתֶאְו םֶתֹא הָעְלִבּו א ָהיִּפ-תֶא .הָמָרֶאָה
 התא הָלאָה םיִׁשְנֲאַה ּוצֲאְנ יכ םֶהְעַדו הלֶאש םיוח
 אל עקבו הָלאַה םיִרָבִּהילָּכ תא :רפרל יתלְבְכ יהיו :ָוהְי
 בל לבתו היִפדתַא ץֶרָאָה חַּתְפִּתַו :םֶהיֵּתְחַּת רֶׁשֲא הָמָדֲאָה
 -לָּכ תא חַרֹלְל רֶׁשֲא םֶדָאָה-לְּכ תאו םֶהיֵתְּבתֶאְו םֶתא
 גל קת הלא םיַה סקל רֶׁשֲאלְכְו םה ורה גשּכְרַה

 .חרל ,רּבדמּב

 זב יָנֲלְׁש הָוהְיייּ ןועדת ןיאְֹּב השמ למאי :םָּפִט
 שכ תתוָמְכ"ֶא :ִבּלִמ אֹלייֵּכ הלאה םִִׂשִעַמַהרלְּכ תא + תושעל

 ןצנַאג ןייד טימ ּוד :ןחרק ּוצ טנָאועג טָאה השמ ןּוא 5 = =
 - ןוא = .ןרהַא ןוא ,ייו ןוא ּוד ,ןגרָאמ טָאג רַאפ טייו למעועג

 -יוֵרָא טלָאז ריא ןוא ,ןַאפרעײפ ןייז רעבעלטיא טמענ
 רעכעלטיא טָאג רַאפ ןעגנעֶרּב ןוא ,ךיורייוו ףיורעד ןגייל

 :ןעָאפרעייפ קיצפופ ןּוא טרעדנּוה ייווצ ,ןַאפרעײּפ ןייז

 0/0 .ןאפרעייפ ןייז רעבעלטיא ,ןרהַא ןּוא ּוד ךיוא

 ןּוא ,ןַאפרעייפ ₪ .רעכעלטיא ןעמונעג יז ןּבָאה *

 = ןָאטעגפױרַא ןוא ,רעייפ ייז ףיוא טגיילעגפיורַא ןּבָאה ייז

 ינײַא םייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןוא ,ךיורײװ יז ףיוא
 - חרק ןּוא = ..ןענֹרהַא ןוא ןהשמ טימ דעֹומ -להֹוא ןּופ גנַאג
 גנַאננױַא םוצ הדע עצנַאג יד ײז ןגעקַא טלמַאועגנײא טָאה
 ןזיװַאּב ךיז טָאָה טָאג ןופ! טכַארּפ יד ןּוא ;דעומ -להֹוא ןּופ
 | .הדע רעצנַאג רעד + ּוצ

 ןענֹרהַא וצ ןוא ןהשמ רצ טדערעג טָאה טָאג ןוא

 רעקיזָאדרעד ןשיװצ ןּופ ּפָא ךייַא טדייש * :ןגָאז ּוצ יױזַא

 ןעניז * = .עגר ַא ןיא ןדנעלרַאפ ייז לעװ ךיא ןּוא ,הדע

  טָאגוד טָאג :טנָאזעג ןּבָאה ןוא ,םינפ רעייז ףיוא ןלַאפעג יז

 | שטנעמ ןייא לָאז ;ןשינעפעשַאּב עלַא ןופ רעטסייג יד ןּופ

 ףענערעצ וטסלָאז הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ,ןקידעז

 .העה * ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאג טָאה

 ןכונילוו רעד םּורַא ןופ ּפֶא טיצ :ןגָאז וצ ױזַא ,הדע רעד וצ

 0 -עופיוא .השמ ןיא ** .ןעֹמְריִבַא ןוא ,ןענֶתֶד ,ןחרק ןּופ
 ךָאנ ןוא ,ןעמריבַא ןוא ןענֶתֶד ּוצ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןענַאטש |

 רע ןוא 2 .לארׂשי ןּופ עטסטלע יד ןעננַאנעג ןענייז םיא

 ךיא ,ּפָא טערט :ןנָאז ּוצ יױזַא ,הדע רעד ּוצ טדערעג טָאה

 7 = אפ

 .ויא סָאװ ץלַא ןָא ןרירנָא טינ ךיז טלָאז ריא דא ,ןשטנעמ עטבעלש עקיזָאדיד ןּופ ןטלעצעג יד ןּבעל ןּופ ,ךייַא טעּב
 . ןּופ גנּוניווו רעד ןּופ ןגױצעגּפָא ייז ןּבָאה = .דניז ערעײז עלַא ךרוד ןרעװ טכַארּבעגמּוא טינ טלָאז ריא ידּכ ,סרעייז
 .ןּופ גנַאגנייַא ןיא קידנלעטש ךיז ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םֶריִבַא ןּוא ןֶתָד ןוא ;םּורַא דנור ןּופ ,ןעמָריבַא ןּוא ,ןענֶתָד ,ןחרק
 טעװ םעד ךרּוד :טנָאועג השמ טָאה** .רעדניק עניילק ערעייו ןּוא ןיז ערעײז ןוא רעּבַײװ ערעייז טימ ,ןטלעצעג ערעייז
 יװ לוזַא ביוא * .ןצרַאה ןײמ ןּופ טינ זיא סָאד זַא ,ןעגנואוט עקיוָאדיד עלַא ןָאט ּוצ טקישעג ךימ טָאה טָאג זַא ,ןסיוו ריא
 .ךימ טָאה ,ןייז טרעשַאב ייז טעװ ןשטנעמ עלַא ןופ גנורעשַאּב יד ןּוא ,ןּברַאטש עקיזָאדיד ןלעװ ,ןּברַאטש ןשטנעמ עלַא
 דנא טעו ךוא ,ליומ ריא ןכַאמפיוא טעװ דרע יד ןּוא ,טָאג ןפַאשַאּב טעוו גנּופַאשַאּב ַא רעֶּבָא ביוא ** .טקישעג טינ טָאג
 = ריא טעו ,דרערעטנוא ןיא טיהרעקידעּבעל .ןרעדינּפָארַא ןלעװ יז .ןּוא ,סרעייז זיא סָאװ ץלַא ןוא יז ןענעלש
 | | | | = .טָאו טרעטסעלעג ןּבָאה ןשטנעמ עקיזָאדיד וַא

 דרע יד ןטלָאפשעופיױא ךיז טָאה ױזַא ,רעטרעוו עקיוָאדיד עלָא ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא 2
 עלא ןוא ,רעזײה ערעײז ןּוא ,ייז ןעגנולשענעיא טָאה ןּוא ,ליומ ריא טנפעעג טָאה דרע יד ןוא 0% רעטעא סָאװ
 | -ענּפָארַא ןּבָאה סרעייז ויא סָאװ ץלַא ןוא יז ןּוא*  .געמרַאּפ ןצנַאג םעד ןוא ,ןחרק וצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 .ןופ ןעגנַאנעגרעטנוא ךענייז יז ןּוא - ,טקעדעגוצ| 2 טָאה דרע יד ןוא ,דרערעטנוא ןיא טלהרעקידעבעל טרעדינ |
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 םּורַא דנּור סָאװ לארשי ץנַאג ןּוא** .הדע רעד ןשיווצ

 ןּבָאה ייז םורָאװ ,תולוק ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז יז

 ַא ןוא* .ןעגנילשנייַא ךָאנ ודנוא טעװ דרע יד :טגָאזעג

 טרעצרַאפ טָאה ןּוא ,טָאג ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רעייפ

 -עגפיוא ןּבָאה סָאװ ,ןַאמ קיצפופ ןוא טרעדנוה ײװצ יד

 .ךיורייו םעד טכַארּב

 או * ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא ! ו

 לָאז רע ,ןהפ םעד ןרהַא ןופ ןוו םעד רֶזָעלֶא וצ

 ,גנונערּברַאפ רעד ןשיווצ ןּופ ןענַאפרעייפ יד ןבייהפיוא

 ןרָאװעג ןעניז יז םורָאװ ;קעװַא ףרַאװ רעייפ סָאד ןּוא

 ןּבָאה סָאװ ,עקיזָאדיד ןּופ ןענַאפרעײפ יד* .קילײה

 -סיוא ןכַאמ ןעמ לָאז יז ןופ ,תושפנ ערעייז טקידניזרַאפ

 עמ םורָאװ ,חבומ םּוצ גוצרעביא ןַא ,ןכעלּב ענעגָאלשעג

 ןרָאװעג ןענייו ייז ןּוא ,טָאג רַאפ טכַארּבעג יז טָאה

 ןופ רעדניק יד ּוצ ןכייצ ַא רַאפ ןייז ןלָאז ייז ןוא ;קילייה

 ענרעפוק יד ןעמונעג ןהפ רעד רֶוָעלֶא טָאה* .לארׂשי

 ןוא ,טכַארּבעג ןּבָאה עטנערּברַאפ יד סָאװ ,ןענַאפרעײפ

 ,חּבומ םּוצ גוצרעביא ןַא רַאפ ןנָאלשענסיוא ייז טָאה עמ

 -מערפ ַא ידּכ ,לארשי ןופ רעדעק יד ּוצ גנונָאמרעד ַא *

 לָאז ,ןרהַא ןּופ ןעמָאז םעד ןּופ טינ ויא סָאװ ,שטנעמ רעד

 לָאז רע זַא ,טָאג רַאפ .ךיורייו ןרעכייר ּוצ ןענענעג טינ

 .חרק ,רבדמב

 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיילִכְו :לֶקְקַה ךוחמ ודבאיו ץֶרֶאָה םֶהיֵלָע רל
 :ץרָאָה .ועְלְְִִּּ ּורְמִא יִכ םֶלְְל ופנ סֶהיֵתְכיִבְס

 שיא םִיַמאָמּו םישמחה תֶא לכאתו החי תֶאַמ הָאְצִי ׁשֵאְו הל

 ס !תֶרֶטֶּקַה יבירקמ
 זי

 ןרַהאְדַּב רֶוָעְלָא-לֶא רמָא :רָמאַּל השמדלא הָוהְי רד *
 דהַרֶז שאָהתֶאְו הפרשה ןיּפמ תתחמה"תֶא םֶרָי ןהפה

 םֶתׂשְמַּב הָלאָה םיִאְּמַחַה תֹּתְחַמ תא :יוׁשָדָק יכ הֶאלַה +
 דינפל םֶכיְִקִהייּפ בו ייפִצ םיחפ יעקר םָתא ּוׂשְָ

 רֶזעלָא חל :לֵאָרְׂשִי ינבְל תֹואְל וו ושדקוו הָוהְי ר
 זביפרשח .ובירקה רֶׁשֲא תֶׁשֹחּנַה תותחמ הא ןֹּכַה |

 רֶׁשֲא ןעמל אש ינבל ןורִָּז גַחּבזִל יופצ םועקרוו
 ריִטְכַהְל אוה ןֹרָהַא ערזמ אֵל רֶׁשֲא רו שיא ברקידאל
 רַב רֶׁשֲאַּכ ֹותְדֲעַכְ חַרֹקְכ היהידאלו הָוהְיינְפִל תרמק
 ַפ | :ול הָׁשמיִדיְּב הוה
 ןרָהָא-לַעְו השמדלע תֶרָחַּמִמ אָרְׂשייינְּב תַרֲע-לַּכ נה

 הדְרעֶה לֵהָקִהְּב יהיו :הָוהְי םעדתַא םֶּתַמָה םֶּתַא רמאל '
 ּוהָּסִכ ה דַעומ לֶהָא-לֶא נפו ןרָהָא-לַעְו השמ"לע

 לָהֶא נפלא ןרַהֶאְו השמ אביו !הָוהְי דובָּכ ארו ןְנֶעֶה "
 ומ ומר :רְמאֵל הָׁשֹמ-לֶא היה רפדו ס :דעמ י
 רַמאיו :םֶהיֵנְפ-לַע לפי עי םֶתֹא הלאו תא!ה הדעה =

 - לעמ שא ָהיִלָעְרֶתְו הֶּתְחַמל--תֶא חב ןרהָאלא הָׂשֹמ
 רֵּפַכְו הָרָעָה-לֶא הָרֵהְמ ְּךֵלֹוהְו תֶרֹטְק םיִשְו ַחֵּבְזִּמַה

 | חקיו :ננה לחה הָוהְי ינפלמ ףצקה אָצְיִט םֶהיֵלֲע בי
 לה הנְִו להקה דות"לָא ן ץֶרו השמ רכִדורְשַאְּכ ןרָהָא

 מע ;םעָה-לַע רֵּפַכיַו תֶרֹטְּקַה-תֶא ןֵּתִיַו םִעְּב ףגֶּנַה *
 םיתמה יה :הפנמה רָצָעִתַו םיחה ןיֵבו םיִתּמַהְדיִּב יי

 םיִתְמַה דבְלִ תואמ עָבְשּו ₪ רֶׂשֶע הפרא הָפנַַּּב

 .ןהשמ ךרּוד םיא ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ ױװַא ;למעזעג ןייז יװ ױזַא ןוא חרק יװ יװַא ןרעװ טינ

 ,ןענֹרהַא ןגעקַא ןוא ןהשמ ןגעקַא טלמרּומעג ןגרָאמ ףיוא טָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע עצנַאג יד ןּוא י

 ןגעקַא טלמַאזעגניַא ךיז טָאה הדע יד זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא * .טָאג ןופ קלָאפ סָאד טײטעג טָאה ריא :ןנָאז ּוצ יװַא

 ןוא ,טקעדעגוצ םיא טָאה ןקלָאװ ַא טשרע ,דעומ-להוא םּוצ טרעקעגמוא ךיז ייז ןּבָאה יװַא ,ןענרהַא ןעגעקַא ןּוא ןהשמ

 טדערעג טָאה טָאג ןוא * ,דעֹומ-להֹוא ןרַאפ ןעגנַאגעגּוצ ןענייז ןרהַא ןוא השמ ןּוא" .ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןופ טכַארּפ יד

 ןענייז .עגר ַא ןיא ןדנעלרַאפ ײז לעװ ךיא ןוא ,הדע רעקיזָאדרעד ןשיווצ ןּופ ּפָא ְךייַא טדייש < :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ

 | .םינפ רעייו ףיוא ןלַאפעג יז |

 "עגסיורַא זיא ןרָאצ ַא םורָאװ ,ייז ףיוא רפכמ יז ןוא ,הדע רעד ּוצ ךיג ףיוא גָארט ןּוא ,ךיורײװ ףױרַא ּוט ןוא ,חבזמ ןּופ

 -גײרַא זיא רע ןּוא ,ןסײהעג טָאה השמ יװ ױזַא ,ןעמּונעג ןרהַא טָאה *

 ןוא ,ךיורייוו טנײלעגפױרַא רע טָאה

 רעייפ ףױרַא ריא ףיוא גייל ןּוא ,ןַאפרעייפ יד םענ :ןענרהַא ּוצ טגָאזעג טָאה השמ ןּוא יי

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה הפגמ יד ;טָאג רַאפ ןופ ןעגנַאג

 .קלָאפ ןיא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה הפגמ יד טשרע ;הדע רעד ןּופ ןטימ ןיא ןּפָאלעג

 -רַאפ ויא הפגמ יד ןּוא ;עקידעּבעל יד ןשיווצ ןּוא עטיוט יד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא רע ןּוא * .קלָאפ ןפיוא ןעוועג רפכמ

 יד ץּוחַא ,טרעדנּוה ןּביז ןּוא טנזיוט ןצרעפ ןעווענ ןענייז ,הפגמ רעד ןיא ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ןּוא * .ןרָאװעג ןטלַאה
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 וט לֶהָא חַתָּפ-לֶא הֶשֹמ-לֶא ןרהא בֶׁשַָו :הָרָק"רַבד-לַע
 - ֿפ = :הרצענ הפנה דעומ
 | "ז לֵאָרְׂשִ | ינְב-לֶא רֶּבּד : מא הָמילֶא הי רֵּבדָי

 -לַע בתְכִּ ימש"תַא שיא תוממ רש םינש םתֹבֲ :תיכל
 זי דַחֶא הממ יִּכ יול הָּמַמ-לַע בֶּתְכִּת ןרֲהַא םש תאו :והטמ
 שי תּודָעַה נפל דעומ לַהָאְּב םֶּתְחַנִהְו :םֶתּובָא תיֵּב ׁשאֶרְל
 כֹוַב"רַחְבֶא רֶׁשֲא ׁשיִאָה הָיְהְו * !הֶמָׁש םֶכָל דעוא רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי נב גונְלְּתתֶא עמ יִתֹּכְׁשַהַו חרפי והטמ
 = ית לארשי נפלא השמ רבו !םֶכיֲֵע םנילמ םה
 דָחֶא איָשֶנְ הָּטַמ רֶחָא איִׂשָנְל הממ םייֵאיׂשְנילְּכוװילַא
 - וםֶתֹטַמְּדותְּב ןְרָהַאהַּמַמּו תֹוָטַמ רָׂשֶעִינְׁשםֶתֹבא תיל
 'כ יחיו תֶדָעָה לָהֶאְּב חָוהְי ינמל תטַּמַה-תֶא השמ חעו
 -הָּטַמ חַרֶּפ הגהְו תּודַעָה לָהֲא-לָא הָׁשִמ אָבָי תֶרֲחּמִמ
 יכ איו :םידקש לֶמִניַוקיצ ץורְפ אצל תיכל ןְרָהַא
 לֵאָרְׂשִי נבל הָוהְי יֵנְפִּלִמ ןטַּמַה-לֶּכ-תֶא השמ
 ם ;והטמ שיא ּוחָקִיַ ּואְריַ
 יש תודעה ינפל ןֹרֲהַא הָּמַמ-תֶא בֵׁשֲה הָשמדלֶא חה רֶמאֹיו
 אֵלְו יִלַעַמ םָתֹנּולְּת לָבַת ירמ"ינבל תואל תרמשמל
 יכ 5 = :הֶשָע כ ותא הוהי הוצ רֶׁשֲאַּכ השמ שעיו !ּותָמִי
 ט נְלִּכּונְדַבָא ונָעוָנְזה רמאל .השמחלא לֵארְׂשִיינְּב ֹורְמאֹּ
 חל םָאה תּומָי הָוהְי שמא בֵרָּקַהובִרְּמִה לָּכ :ונְרְבֶא
 ס / :עונל ומה

 חי

 א ואשת א ליִכָא-תיִבּוּדִגְבּוהֶּתַא ןמָא-לֶאג הָוהְי רֶמאָּ
 :םֶכְתנְכע-תֶאיאְׂתדְמַאַדְְכּוְַָשדקמַהןע-תֶא

 גלו א בק ְךיִבָא טבש יול הטמ ּךיָחַא-תֶא סגו |
 יצה תתת הדמעהב ליצכ 22  סיקספב רטסה יח כ ,י

 .ןעלדנַאמ טקיטייצעג ןּוא ,ץבעילב טילּבעג ןּוא ,גנּוצָארּפש טוָאלעגסױרַא ןוא ,טצֶארפשעגפיוא

 יע יי חרק ,רּבדמּב

 ןּופ ןקעטש ּוצ ,ןקעטש

 .ןחַרק טימ השעמ רעד ןנעװ ןּברָאטשעג ןענייו סָאװ
 גנַאגנייַא םּוצ ,ןהשמ ּוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןרהַא ןוא *

 -ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא הפגמ יד ןעוו ,דעֹומ-להֹוא ןּופ |

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא **
 -ּוצ ײז ןופ םענ ןוא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דער"

 .ערעייז עלַא ןופ ,ויוהרעטָאפ ַא
 ;סנקעטש ףלעווצ ,רעוייהרעטָאפ ערעייו טיול ןטשריפ
 .ןקעטש ןייז ףיוא ןביירשפיוא ּוטסלָאז ןעמָאנ סנכעלטיא
 םעד ףיוא ןּבײרשפיוא ּוטסלָאז ןעמָאנ סנרהַא ןּוא *
 םעד רַאפ ןייו לָאז ןקעטש ןייא םורָאװ ,יול ןופ ןקעטש
 . ײז טסלָאז ןוא" .רעזײהרעטָאפ ערעייו ןופ טפיוה
 -טנַא ךיא סָאװ ,ץעועג ןרָאפ ,דעֹומ-להֹוא ןיא ןגיילקעווא
 ןַאמ רעד ,ןיינ טעװ סע ןּוא* .ןטרָאד ךייַא ּוצ ךיז קעלפ

 ןקעטש- ןייז טעװ ,ןלײװרעדסױא םיא לעװ ךיא סָאװ
 יד רימ םּורַא ןּופ ןליטשנייַא לעװ ךיא ןּוא ;ןצֶארפשפיוא

 ײז סָאװ | ,לארׂשי .ןופ רעדניק יד ןופ ןעיירעלמרומ

 .ךייַא ןגעקַא ןעלמרּומ

 | ,לארשי ופ רעדניק יד ּוצ טדערעג השמ טָאה |
 ןקעטש וצ ןבעועג םיא ןּבָאה ןטשריפ ערעייו עלַא ןּוא

 ,טשריפ ןכעלטיא ןופ ןקעטש ּוצ ,טשריפ ןכעלטיא ןּופ
 רעד ןּוא ;סנקעטש ףלעװצ ,רעזײהרעטָאפ ערעייז טיול
 | .סנקעטש ערעייז ןשיװצ ןעװעג זיא ןענרהַא ןּופ ןקעטש
 ,טָאג רַאפ סנקעטש יד טגײלעגקעװַא טָאה השמ ןּוא *
 ףיוא ןעװעג ויא סע ןּוא* .ץעזעג ןופ טלעצעג םעד ןיא
 ,ץעזעג ןּופ טלעצעג םעד ןיא ןעמּוקעג זיא השמ זַא ,ןגרָאמ
 טָאה זיוה סיול רַאפ ןענרהַא ןופ ןקעטש רעד טשרע

 השמ טָאה*+
 ןעמונעג ןוא ,טקוקעגרעּביא ןּבָאה יז | ןוא ,לארשי ןּופ רעדעק עלַא ּוצ טָאג רַאפ ןופ סנקעטש עלַא ןגָארטעגסױרַא
 | | = .ןקעטש ןייז רעכעלטיא

 -רעדיוו יד וצ ןכייצ ַא רַאפ ,גנוטיה ַא רַאפ ,ץעזעג ןרַאפ ןקעטש סנרהַא םּוא רעק :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא += |
 השמ טָאה ** .ןּברַאטש טינ ןלָאז יז ןוא ,רימ םּורַא ןעיירעלמרומ ערעייו ּוצ דנע ןַא ןכַאמ טסלָאז ידּכ ,רעדניק עקינעּפש
 יי | .ןָאטעג רע טָאה ױזַא ,ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג יװ יוזַא ;ןָאטעג סָאד

 ןעייג עלָא ,רעטנוא ןעייג רימ ,םּוא ןעמוק רימ עז ;ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןהשמ ּוצ טגָאועג לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה יו
 ?ןעמוקמוא ןצנַאג ןיא רימ ןלעװ יצ ;טּברַאטש ,טָאג ןּופ ןכשמ םּוצ טנענעג סָאװ--טנענעג סָאװ רעכעלטיא * .רעטנּוא רימ

 ןופ דניז יד ןגָארט טלָאז ,ריד טימ רעטָאפ ןייד ןופ ויוה סָאד ןוא ןיז ענייד ןּוא ּוד :ןענרהַא ּוצ טגָאועג טָאה טָאג ןואי חי

 = ,רעדירב ענייד ךיוא ןוא * .הנוהכ רעייַא ןּופ דניז יד ןגָארט טלָאז ריד טימ ןיו ענייד ןּוא ּוד ןוא ,אםוטקילײה םעד

 ךיד ןּוא ,ריד רצ טפעהַאּב ןייו ןלָאז ₪ ןוא + ,ריד טימ ןענענעג ךאמ ,רעטָאּפ ןייד ןּופ טבש םעד ,יול םַאטש םעד

 .םיטקילייה ןגעק ןעגנַאנַאּב ןרעװ סָאװ דעו יד רַאפ תוירחַא יד .ה .ד א
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 םעד רַאפ ןייז טלָאז ריד טימ ןיז ענייד ןּוא ּוד ןוא ;ןענידַאּב

 .ץעזעג ןופ טלעצעג |

 םילכ עקילײה יד ּוצ רעּבָא ,טלעצעג ןצנַאנ ןּופ גנוטיה יד

 .טינ ןלָאז יז ידּכ ,ןענענעג טינ לז ןלָאז חּבֹומ םּוצ ןּוא

 .ריא יא יז יא ,ןּברַאטש

 ןכעלטיא יב דעֹומ-להֹוא ןּופ גנוטיה יד ןטיה ןּוא ,ריד

 וצ טפעהַאּב ןייז ןלָאז ייז ןּוא +

 ןענענעג טינ לָאז רעדמערפ ַא ןוא ;טלעצעג ןופ טסניד

 ,םוטקילײה ןופ גנוטיה יד ןטיה טלָאז ריא ןּוא* יא ו וצ

 -ןּוא ,גנוטיה ןייד ןטיה ןלָאז יז ןּוא *

 16-3 ;חי |

 ;תֶדעה לֶהָ ינפל ךָתֶא ףיִנָבּו הָּתִאָו ףותרשיו ְּךיִלָע
 ׁשֶדַּילְכילַאַאלהָאה-לְתרַמְׁשמּתְרַמְׁשמֹורְמׁשו

 יולִנְו:טּתַא-טנסַהיַג ּותְמָייאָלְוּוֿבְרְקִי אל םָּבְִּמַה-לֵאָו ד
 לֶהֶאָה תֶרֹבַ לֶכְל דעימ לֶהֵא תֶרָמְׁשִמ-תָאּורְמׁשְ לט

 ׁשֶרּכַה תֶרָמְׁשִמ תֶא םֶּתְרַמְשו :םֶכיִלֶא ברקי"אל רו ה
 | :לארשיינב"לעףצקדועהיהידאלוו הכומהַתְרמְשמתַאו

 לֵארְׂשִ ינפ דֹּתִמ םיולה םָכיֵחֲא-תֶא יִּתְחֹכָל הָנִה יֲִאַו ו
 ;דעומ לָחֶא תַדֹבֲע-תֶא דֹבֲעַל היהיל ; םינתְנ הָנְּתַמ םכָל

 חבְמַהְרבְילְכְלְ םֶכְתְהְּכ-תֶאורְמְׁשִתדִקַאךינב הָּתַאְו ו
 םֶכְתִנִהְּכ-תֶא א הָנֶּתִמ תֶדֹכֲעבִּקְדַבַעְותְכרְּפִל תיִּבִמְלּו
 הי י'פ | = תמו בַרֶּקַה רזה

 תֶרָמְׁשִמ-תֶא ל יָת ג הגה נאו ןרָהַא-לֶא יה רֵּבַדַיַו ח
 הָחְׁשִמְל םיִּתַתְנ ףל לארשלינב ִׁשְדִק-לֶכְל יתמּורת
 -ןִמ םישדקה ׁשֶרֵּקִמ דל הוה הָו :םֶלּשקֶחְל דינֶבְל :

 .-לָבְלּו םֶתאָטַלְכלּו םֶמְחְנַמ-לְכִל טֶנְּבְרק-לָּכ שאה
 :ְףינְבִלּו אּוָה ףל םיִׁשָדָק שָדָל יל ובישי רשא טָמָׁשֲא | יא |

 "הָיְהִי שדקותא לכאירכְוילכינלכאתםישדקה ׁשֶדְקִּב . שמ ןיז ענד ןוא ּוד ןוא'  .דעומדלהוא ןופ טסניד םעד

 ל טאר ינּב פונתְ"לכל םֶנֶּתַמ תַמּורְּת ליה דל אי ןּופ ךַאז רעכעלטיא ײּב הנּוהּכ רעייַא ןטיהּפָא טלאז ריד

 ףוָהָט-לּכ םֶלוע-קַחל ָךתִא יקנבלו ּךינָבְלּו םיִּתַתנ . 0-0
 ׁשוריִּת בֶלָחלָכְו רהְצַי בלח לכ ;ותֹא לכאי ָּךֶתיִבְּב בי 0

 ײלָּמ ירוכּבםיִּתַתנְדל הָוהיִלינְתִ-רֶׁשֲא םתישאר ןָגדָו רעד ןוא ,הנוהּכ יד ךייַא ךיא ביג הנתמ ַא רַאפ טסניד ַא
 רֹוהָט-לָּכ הָיְהִי ךְל הָוהיל ּואיָבָ-רֶׁשֲא אראב רו רֶׁשֲא

 רֶמָפילָּכ הָיָה הל לֵאָרְׂשִיְּב םר-לַּכ :ונלכאי ְתיִבְּב ד | יי די

 הָמֵהְּבַב ו טד התל ל ּוביֵרְקַירְׁשֲא רָׂשְלָכ םֶהָר = עז יו" ןוא :ןענֹרהַא וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי |
 "רֹוָכְּב תֵאְו םִלָאָה רֹוָכָּב תֶא הפ הפ ו דא ךלדהיהי

 הָּדפִּת שד {ְחיְוִּבִמ ויודפו :הרפמ | האמטה הָמָהְּבַה ט ּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןכַאז עטקילייהעג עלַא

 םיִרָׂשֶע ? שדה לקָׁשְּב םילקש תֶׁשֶמֲח ףַסִכ כרב

 ןרָאצ ַא ןייז טינ רעמ לָאז ? סע ידּכ ,חּבומ .ןופ גנוטיה יד ןוא .

 ןעמּונעג ּבָאה ,עז ,ךיא ןוא * .לארשי ןּופ רעדניק יד ףיוא

 ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןופ םיִיול יד רעדירב ערעײַא

 ןעניד ּוצ ,טָאג רַאפ ןבעגענ ייז ןענייז הנתמ ַא ְךייַא ;לארשי

 ;טסניד םעד ןָאט ןּוא ,תֶכֹורְּפ ןופ קינײװעניא ןוא חבומ

 = ..ןרעװ טײטעג לָאז ,טנענעג סָאװ ,רעדמערפ

 ןופ ;ןעגנודײשּפָא עניימ ןופ גנוטיה יד ןבעגעג ריד בָאה

 רעדניק ענייד ּוצ ןּוא ריד ּוצ קלח ַא רַאפ ןּבעגעג ייז ךיא

 קמ מק 3 ןופ ריד ּוצ ןרעהעג לָאז סָאד י .טכער ןקיבייא ןַא רַאפ

 ןופ ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש ערעייז עלא ןופ ,תונברק ערעייו עלַא :רעפּפָארעײפי יד ןּופ ,ןטייקיליה עטסקילייה יד

 דולה עטסקילײה ַא ;רימ ּוצ ּפָא ןלָאצ ײז סָאװ ,רעפּפָאדליש ערעייו עלַא ןופ ןוא ,רעפּפָאדניז ערעייו עלַא

 -טנַאמ .רעבעלטיא ;ןסע סע ּוטסלָאז טרָא ןטסקילײה ַא יא"  .רעדעק ענייד רַאפ ןוא ריד רַאפ ,סָאד ויא טייק

 עלַא יב ּבָאג רעייז ןּופ גנודײשּפָא יד :ריד וצ טרעהעג סָאד ןוא * = .ריד רַאפ ןייז סע לָאו קילײה ;ןסע סע געמ ןױשרַאּפ |

 ,ריד טימ רעטכעט ענייד ּוצ ןּוא ןיז ענייד ּוצ ןוא ,ןּבעגעג ײז ךיא ּבָאה ריד ּוצ ;לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ןעננּוּבײהפיױא

 .סָאדלַא ןּוא ,לייא ןופ עטסעּב סָאדלַא** .ןסע סע געמ ויוה ןייד ןיא ןייר זיא סָאװ רעכעלטיא ;טכער ןקיבייא ןַא רַאפ

 יטשרע יד *  .ריד ּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה סָאד ,טָאג ּוצ ןבינ ייז סָאװ ןופרעד עטשרע סָאד ,האּובּת ןּוא ןייוו ןופ עטסעב

 ןייד ןיא ןייר זיא סָאװ רעכעלטיא ;ריד ּוצ ןרעהעג ןלָאז ,טָאג ּוצ ןעגנערב ייז סָאװ ,דנַאל רעייז ןיא סָאװ ץלַא ןּופ עקיטייצ

 ןופ ,טכַארט םעד טנפע סָאװ סכעלטיא **  .ריד וצ ןרעהעג לָאז לארשי ןיא ךַא-םרח עכעלטיא + .ןסע סע עמ זיוה

 ןזיילסיוא \ רעּבָא ;ריד ּוצ ןרעהעג לָאז ,המהב ַא ןּופ ןּוא ןשטנעמ א ןופ ,טָאג וצ טגנערּב עמ סָאװ שינעפעשַאב רעדעווטעי

 ןוא  .ןויילסיוא ןזָאל ּוטסלָאז המהב רעניירמוא ןַא ןּופ רוָכֹּב םעד ךיוא ;ןשטנעמ ַא ןּופ רוכב םעד ןויילסיוא ןזָאל וטסלָאז

 ןקילײה ןפיוא ,רעּבליז לקָש ףניפ ,גנּוצַאש ןייד טיול ןייז לָאו-ןזיילסיוא ןזָאל ּוטסלָאז טלַא שדוח ַא ןּופ -זיילסיוא רעײז



 1 : רוָכְברֲא בֶׂשֶּכ רֹוכְב א רוׁשירוְכִּב ךא אה הר
 - -תֶאְו חפזמהילע קרות םָמִּדִתֶא םה ׁשֶרק הֶּדְּפִת אֵל
 -הָיְהִי םֶרָשְבּו :הוהיל ַחחיִנ תיִרְ השא רופקה םֶּכְלָח

 תֶמּורְּתולַּכ יְהִי דל ימה קושְכ הָפּנְמַה הָזֲחַּכ
 | נבל ל יתתנ דוהיל לארשייעב ומיִרָי רֶׁשֲא םישרקה
 ינפל אוה םלוע חַלָמ תר םלועדקמל ְּךֶּתִא ד ךיִתֹנְבלְ
 םֶצֵרַאְּב ןלָהַא-לָא הָוהְי רֶמאֹּו :ְךֶּתִא ךערולו ְךָל הָוהְי

 " לְלִמ יא םֶכֹותְּב ל היהיחאל קלה לחות אל |

 ח יא

 ט +
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 .,טָאג ּוצ חיר |

 א ןופ רוָכּב ַא רעּבָא" .הָרֵנ קיצנַאװצ זיא סָאד ,לקָש

 ַא ןופ רוָכּב ַא רעדָא ,סּפעש ַא ןּופ רוָכֹּב א רעדָא ,דער

 רעו .קילײה ןענַיז 2 :ןויילסיוא ןאל טינ וטסרַאט ,גיצ

 סטעפ רעיז ןוא ,הּבומ .ןפיוא ןעננערּפש ױטסלָאז טּולּב

 | ןקַאמשעג ַא רַאפ ,רעפּפָארעײפ ַא ַא רַאפ ןפמעד וטסלָאו

 ;ריד ּוצ ןרעהעג לָאז שיילפ רעייז ןּוא

 יתתְנהגה יל יֵנְבלְו ם :לארשי יְִּב וכ ךֶתְלמ
 .ריד וצ ןרעהעג סע לָאז ,לקנעש רעט טכהדרשא םֶתְרְבַע ףלַח הלחנל לֶאְרְשְּב רשעמ"לָּכ
 | | * פלס ודה בכיִנָּב דע וברקיחאלו :רעומ לֶהֶא תרבעדתֶא םיִדְבְצ
 .לארשי ןופ רעדעק יד סָאװ ןכַאז עקילײה יד ןופ ןעננוד = ; ייפַה דַבָעְו תל אמה תאשל דעומ לֶהא-לָא לארשי
 /  םֶלּוע תקח םָנִע יִאְׂשִי םה דעומ -לָהא תדבעדתא אוה
 = דכ "תָאיִּכ :הלחנ ּולָחְני אל לֵאְׂשִי נב ְךֹתְבּו םֶכיִתְרדְל
 יִּתִתְנ הָמּורְּת .טוהיל ּומיִרָי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיינְּב רֵׂשֶעַמ
 לא נב תב מל ִּתְרַמָא ןעילע הָלֲחל םיולל
 2 א 0 ַּפ | :הֶלַחְנ ולַחְי אל
 דנַאל רעל וא. :ןענרהא ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא = רֶׂשֲ שמא לאהשירמ 4 וחלש 5 גדל | א יכ תְרַמָאְו יֵּבַרְּת םילַה-לֶאְו :רמאל השמ"לָא הָוהְי רדיו

 .זרַמּורְת ּוּנֵּמִמ .םָתֹמְרָהְו םֶכְתֹלֲחַנְּכ םקאמ םֶכָל ית
 = ןנְּרַּב םֶכְתַמּורְּת םָכָל בֵׁשְחֶנְו :רֶׂשֲעַּטַהךִמ רשעמ ההְי
 חנ ץתָמּורְּת םָּתַאִַֹגּומיִרָּת ןֵּכ :בקיהךמ הָאֵלְמְִ ןְרגְַדִמ
 =  שָאְהְשי יֵנְּב תֶאְמ ּוחַקִּת רֶׁשֲא םֶכיֵתֹרְׂשֶעַמ לפמ הָוהְי
 טכ לַּכִמ :ןקפה ןרָהַאְל הֶוהְי תַמּורְּת-תֶא ָּמִמ סֶּתַתְ
 -תֶא ֹוּבְלָחלָּכִמ הוה תמּרְּת-לָּכ תא ומידת םֶכיֵתנֶּתִמ
 'פמ בְלָחְתֶא םֶכְמיִרֲהַּב םֶהְלא ָּתְרמָאְו :ונָמִמ ושדקמ
 בקי תַאּובְתִכְו ₪ תֶאּובְתַּכ םילְל בשחָּת מ

 -כער רעד יוו ױזַא ןוא ,גנובייהפיוא ןופ טסּורּב יד יװ יװַא = 'ב ₪

 - =ײשּפָא עלַא יי

 וז

 עעיד ּוצ ןוא ריד ּוצ ןבענעג ךיא ּבָאה ,טָאג וצ ּפָא ןדייש

 ןקיבייא א רַאפ ,ריד טימ רעטכעט ענייד ּוצ ןוא ןיז

 ,טָאנ ראפ סָאד ויא .ץלַאז ןופ דנוב רעקיבייא ןַא ;טכעֶר

 .ריד טימ ןעמָאז ןייד ןּוא ריד

 | ןשיווצ ןּבָאה טיג ּוטסלָאז קלח ןײק ןוא ,ןּברַא טינ וטסלאו

 .רעדניק יד ןשיווצ הלחנ ןייד ןוא קלח ןייד ןיב ךיא : לו

 ךיא ּבָאה ,עז ,יול- ןּופ רעדעק יד .ּוצ ןּוא * .לארׂשי ןופ

 רַאפ ,ּברַא ןַא רַאפ לארשי ןיא רשעמ רעדעווטעי ןּבעגעג

 .דעֹומילהֹוא ןופ טסעד םעד ,ןעניד "ו סָאװ טסניד רעײז

 םּוצ ךענענעג טיג רעמ ןלָאז לארש ןופ רעדניק יד ןּוא *

 טרעיימ* 4 .ןּברַאטש- ןוא אטח א ןגָארט ּוצ ,דעומ -להֹוא
 ןוא ;דעֹומילהֹוא ןופ טסניד םעד ןעניד לָאז רע ,יול רעד | 5 / 0

 | ןֿברַא טינ ייז ןלָאז לארש | ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןוא .תורוד"רוד ערעייז ףיוא ץעועג | קיבייא ןַא ;אדניז רעייו ןארט לָאז 1

 ןבענעג ךיא בָאה טָאג וצ גנודיישפָא ןַא רָאפ פא ןדייש יז סָאװ ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ רשעמ םעד םורָאװ * .גנּוּברַא ןַײק
 .גנּוּברַא ןייק ןּברַא טינ יוז ןלָאו לארשי ןופ רעדניק יד ןשיווצ :טגָאזעג 0 ןגעװ ךיא ּבָאה םּורד ;גנּוּברַא ןַא רַאפ םיִיול יד ּוצ
 ןעמענ טעװ ריא זַא :ייז ּוצ ןגָאז ןּוא ,ןדער וטסלָאז םייול יד ּוצ ןוא* :ןגאז ּוצ יױזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא אה

 "רעד ןדײטּפָא ריא טלָאז ,גנוּברַא רע"א רַאפ לו ןופ ןּבעגעג ךײַא ּבָאה ךיא סָאװ רׂשעמ םעד לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןופ |

 .האובת ידיו ױװַא ןרעװ טנכערעג ךייֵא טעו ןנודיישפא רעייַא ןּוא .רשעמ םעד ןּופ רשעמ , טָאג ּוצ גנודײשּפָא ןַא ןופ |

 ערעייֵא עלָא ןופ טָאג ןופ גנודײשּפָא יד ןדײשּפָא ךיוא ריא טלָאז ױזַ 5  .רעטלעק ןסיוא עפָש יד יװ ןּוא ,רעייש ןסיוא

 ןרהַא ּוצ טָאג ןופ גנודײשּפָא יד ןופרעד ןבעג טלָאז ריא ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעמענ טעוו ריא סָאװ ,סרשעמ

 - ןטסעּב םעלַא ןּופ ,טָאג) ןּופ גנודײשּפָא עצנַאג יד ןדײשּפָא ריא טלָאז ןּבעגעג ךייַא טרעוו סָאװ ץלַא ןופ * .ןהֹּכ םעד
 סע לָאז ,ןופרעד עטסעב סָאד םעד ןּופ ּפָא טדײש ריא זַא :ײז ּוצ ןגָאז טסלָאו ןוא * .םעד ןופ .עקילײה סָאד ,ןופרעד

 טנעמ היא ןּוא + ..רעטלעק ןופ ג גָארטנײַא .רעד יװ ױזַא ןּוא ,רעייש ןופ גָארטנייַא רעד יװ ױזַא םיָיַול יד ןרעוו טנכערעג
 .טסניד רעייז רַאפ תוירחַא יד .ה.ד א



 13 ,טי-(אל) 32 ,חי | תקח ,רּבדמב 2%

 אּוד רֶכָשהיִּכ םֶכְתִֹכּו םָּתַא םֹוקָמילְכִּב ותא םתְלַכא אל  ,טניועגזיוה רעייַא ןוא ריא ,טרָא רעדעווטעי ןיא ןסע סע
 וילע ואשַתדאלו :רעומ לָהּ םֶכְתַדְבַע ףלח םֶכִל בל .להֹוא ןיא טסניד רעיא רַאפ ןיול ַא ךייַא זיא סָאד םורָאו =

 לֵאְרְשיינב יִשְדק-תֶאְ ומִמ יִּבְלָח"תֶא םֶכְמיִרֲהַב אָטִמ עו ,דנז ַ םעד ןנעוו ןגָארט טיג טעו ריא ןואיי .דעֹומ

 5 .ּוּתּומָת אלו ּולְלַחְת אל ריא ןוא  .ןופרעד עטסעּב סָאד םעד ןּופ ּפָא טדייש ריא

 .ןּברַאטש טינ טלָאז ריא ידּכ ,לארשי ןּופ רעדניק | יד ןופ ןטײקילײה יד ןכעוושרַאפ טינ טלָאז

 טי

 זיִּקְח תאו :רֶמאֵל ןְרָהַא-לֶאְו הָׁשֹמילֶא הֶוהְי רבה * ,ןענֹרהַא וצ ןוא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא : טי
 לארשי ינְּב-לֶא | רּבּד רֶמאֵל הָוהְי הָּוִצ-רֶׁשֲא הךותה :ןגָאז ּוצ יױזַא
 .םכומ ּהָבְדִיִא רֶׁשֲא הָמיִמְּת הָּמְרָא הרפ ָיִלֵא ּוָחְקִיו | טָאג סָאװ ,הרֹוּת רעד ןופ ץעוענ סָאד ויא סָאד*

 ןתכה רֶזעְלָא-לֶא התא םֶּתְתנּ ;לֶש היל הָלָציאְל רשא ב ןּופ רעדניק יד ּוצ דער ;ןגָאז וצ ױזַא ,ןלױפַאּב טָאה |

 חלו ונפל התא טֵָשו הָנֲחמִלקוחְמילָא התא איצוחו ד סָאװ ,עצנַאג א ,וק עטיור א ןעגנערב ריד ןלָאז יז ,לארׂשי

 א פא הא סא מ חל שמר
 חַקְל :ףרשי השרפ"לע המְדתֶאְו הָרָשְּבדתֶאְו הרעדתֶא י ,ןהכ לד רעל יאן 0 טל ₪6 - 4%
 ךִתילֶא ךילקהו תעלות ינו באו זרא ץע ןהפה = וי" "זיא רעואל ןסיוא ןריפסיורא יז לָאז עמ ןוא
 מב רָשְּב ץֵחְָ ןהפה ייִדְנְּב סֶּבַכְו !הֶרֶּפַה תפְרָש += ר"* ן'ל ןלמענ לָאז ןהפ רעד רֶוֶעלֶא ןוא * .םיא רַאפ
 .ףרׂשַהְו :בֶרֶעֶה-דע ןֵהֹּכַה אֵמָטְ הָנֲחַמַה-לֶא אֵבָי רַחַאְו ח קא טּולּב ריא ןּופ ןצירפש ןוא ,רעגניפ ןייז טימ טּולּב

 "רע אֵמָמו םיִמּב ֹורָׂשִּב ץֶחְר םימב ויָדְנְב סב הָתֹא עמ ןּוא* .לָאמ ןביז דעומילהוא ןופ טײזרעדָאפ רעד

 חיִנהְו הָרֶפִה רֶפִא תא רֹוהָמ שיא | ףֵמֶאְו :בֶרָעֶה 5 ןּוא לעפ ריא ;ןגיוא ענייז רַאּפ ּוק יד ןענערּברַאפ לָאז

 שלֵאְרְׂשייִנְּב תַדֲעַל הָתְֲהְו רוהט םֹקָמְּב הנחל ץוקמ | "ראפ ןעמ לָאז טסימ ריא טימ טּולּב ריא ןוא שיילפ ריא
 רפֲא-תֶא ףָכֹאָה | םָּבִכְו :אוָה תאָּמַה הנ מל תרמשמל י- ןוא ,ץלָאהרעדעצ ןעמענ לָאז ןהפ רעד ןוא* .ןענערּב
 לֵאָרׂשִי ינבל הָתִיַהְ םָרֵעָהדַע אֵמָמְו וידנבדתֶא הָרּפַה | רעד ןיא ןפרַאװנײרַא ןּוא ,טיורלימרעוו ןּוא ,זָארג-בֹוזֲא

 ׁשָפָ-לָכְל תַמִּב עגנה :םלוע תקחל םֶכותְּב רגה רגל *  ץנייז ןשַאװ לָאז ןהפ רעד ןוא * .ּוק רעד ןּופ גנונערּברַאּפ

 | לה םִֹיַּב באט אמט תַעְבִׁש שהם םָדָא בי ךָאנרעד ןּוא ,רעסַאװ ןיא בייל ןייז ןדָאּב ןּוא ,רעדיילק

 ישילשה םֹּיַּב אָטַחְתִי אֹל-סֶאְו רָהְמִי יִעיִבְׁשִה םֹיִבּו
 םִלָאָה ׂשְָנְּב תַמְּב עֶנַה-לַּכ :רהטי אֶל יעיבשה םִיַבּו

 קדַתְרְכִנְו אמט הוה ןּכְשִמְדתֶא אָּפַחְת אל תומָיירְׁשֲא |
 תומט לילָע קַרֹודאְל הדג ימ יפ לארשימ אוהה שפה

 ןייז לָאז ןהפ רעד ןוא ;רעגַאל ןיא ןעמּוקנײרַא רע געמ

 ,יז טנערברַאּפ סָאװ רעד ךיוא* .טנוװָא ןויב ןיירמוא

 בייל ןייז ןדָאּב ןוא ,רעסַאװ ןיא רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז

 רענייר ַא ןוא* .טנװָא ןזיּב ןיירמוא ןייז ןוא ,רעסַאװ ןיא

 ןרעװ ןטלַאהעג לָאז סע ןּוא ;טֹרָא םענייר ַא ןיא רעגַאל ןסיוא ןנײלקעװַא ןּוא ,וק רעד ןּופ שַא יד ןעלמַאופיוא לָאז ןַאמ

 טלמַאז סָאװ רעד ןוא <  .סָאד ויא רעפּפָאקינײר ַא ;רעסַאװננערּפש רַאּפ לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע רעד רַאפ

 ןופ רעדניק יד רַאפ ןייז לָאז סע ןּוא | .טנווָא ןויּב ןיירמוא ןייז ןּוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,וק רעד ןופ ׂשַא יד ףיוא

 | .ץעועג ןקיבייא ןַא רַאפ ,ייז ןשיװצ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןוא ,לארשי

 רע *  .געט ןביז ןיירמוא ןייז לָאז ,ןשטנעמ ַא ןּופ בייל ןטיוט זיא סע רעסָאװ ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעד יי

 ןפיוא ןקינײר טינ ךיז טעװ רע ביוא ןּוא ;ןייר ןרעוו ןּוא ,גָאט ןטעביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד ןפיוא טימרעד ןקינייר ךיז לָאז

 = ןופ בייל םעד ןָא ,תמ ַא ןָא ןָא ךיז טריר סָאװ רעכעלטיא *  .ןייר ןרעװ טינ רע לָאז ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד

 = לעו ענעי ןּוא ,טקינײרמּוארַאפ טָאג ןּופ גנּואּור יד רע טָאה ,ןקינייר טינ ךיז טעװ רע ןּוא ,ןּברָאטשעג ויא סָאװ ןשטנעמ ַא

 "מּוא ןייז ;ןיירמוא ןייז רע לָאז ,ןרָאװעג טגנערּפשעג טינ םיא ףיוא זיא רעסַאװגנערּפש זַא ;לארשי ןּופ ןרעװ ןטינשרַאפ לָאז

 | | .םיא ףיוא ךָאנ זיא טייקנייר
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 ,טלעצעג ןיא טמוק סָאװ רעכעלטיא לָאז ,טלעצעג ַא ןיא תעְבִׁש אֵמָמִי לֵהאָּב רֶׁשֲא-לֶכְו 'טֶהֹאָה--לֶא אּבַה-לָּכ = .ןמרַאטש טעװ שטנעמ ַא זַא :ןיד רעד זיא סָאד !י הדו == תומידיכ םָדָא הָרֹוּתַה תא וב וְתָאְמִמ דוע הָיְהִי
 ןּוא * .געט ןּביז ןיירמּוא ןייז ,טלעצעג ןיא סָאװ ץלַא ןּוא וט אמט ויָלָע ליִחָּפ דיִמָצ"ןיִא רֶׁשֲא ַחּותַפ יִלְּכ לכו :םימי

 זי : - א ָאטינ ויא ריא ףיוא סָאװ ,ילכ ענעפָא רעדעהטעי = " תשא בר לח הלל ירא = -
 -רעד א ןָא דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןרירנָא ךיז טעװ סָאװ רע טֶהֹאָה-לַע הָזהְו לוהט שיא םימּב לכטו בוא חסלו :ילכ | רעכעלטיא ןוא + ירמוא זיא ,לקעד טרינשעגמורַא -לָאט םייח םִיַמ יִלָע ןֵתָנְו תאָטחַה תַפְרְׂש רַפשִמ אֵממַל
 לָאז ,רבק א ןָא רעדָא ,ןשטנעמ ַא ןופ ןייּב ַא ןָא רעדָא = שי -לַע ףחטה הָזִהְו :רָבָּקַב וא תַּמַב וא לֶלֶחב א םצְעַּב ,םענעּברָאטשעג ַא ןָא רעדָא ,דרעווש ַא ןופ םענעגָאלש ענַה-לַעְו םשדויה רֶׁשֲא תָֹׁשָפנַה-לַעְו םיִלְבַ-לֶּ-לַעו
 םעד רַאפ ןעמענ לָאז עמ ןוא* .נעט ןביז ןיירמוא ןייז יִיִבׁשַה םֹיַּב ֹואָּטִחְויִעיִבְׁשַה םֹויַבּ יִשילְׁשַהםֹויַב אֵמָּטַה
 ןא .וארעבוזא ןעמענ לָאז ןַאמ רעניר א ןואיי .ילכ 8 אכ התה איה אסי ויָלָע קֶרֹו-אְל הד ימאמְט הָוהְי ׁשֵּדְקִמ ןיא רעסַאװ עקידעבעל ףיורעד ןסינּפױרַא ןוא ,רעפּפָא | -תֶא יִּכ להקה ךוָמִמ אוהה ׁשֵפְּנַה הָתְרְכִנ אָּמַחְתִי אלו -קינייר ןטנערּברַאּפ םעד ןופ שא רעד ןופ םעניירמּוא כ אָמְטי"ִרֶשַא ׁשיִאְו ;בֶרֲעַּב רַהָטְוםִּמַּבְץהְר ןיִדָנְּב םָּבִכְו
 מכ עגה ויָדָנּב םֵּבַכְיהָּדִמַהיִמ הזמו םלוע תַּמְתִל םהל
 .ןענייז סָאװ תושפנ יד ףיוא ןוא ,םילּכ עלַא ףיוא ןוא 58 - :בֶרָעָהְדדִע אָמְטִּת תעננה שָפְוהְ ,טלעצעג ןפיוא ןצירפש ןוא ,רעסַאװ םעד ןיא ןעקנוטניִא = בכ אממ אמּטִה וּב-עניירָׁשֶא לכו :םֶרעָה-רע אמי הגה
 טרירעגנָא ךיז טָאה סָאװ םעד ףיוא ןּוא ,ןעוועג ןטרָאד יד כ ה
 ןָא רעדָא ,םענענָאלשרעד םעד ןָא רעדָא ,ןייב םעד ןָא + * ןֹוׁשארָהׁשֶרָחַּב ןצירַּבְדִמ הָדל-לֶּכ לארשי"ינב ואביו
 ןקיעיר םיא לָאז רע ןוא ;גָאט ןטעּביז ןפיוא ןוא גָאט ןטירד ינַפל ּוניֵחַא עב וו ולו רמאל מא השמחסע םָעָה ןפיוא םעניירמוא םעד ףיוא ןצירפש לָאז ןייר זיא סָאװ ג בֶר :ןרהאדדלעו השמ"לע ולה הרעל םימ הָיָה רעד ןּוא** .רבק םעד ןָא רעדָא ,םענעּברָאטשעג םעד | * -אֹלְו :םש רבקתו םיִרמ םָׁש תֶמָּתַוׁשֶדָקְּב םִעָה בשיו
 הָנֲאְתּו ער םַקְמּואְל הזה עֶרָה םֹוָקָּמַה-לֶא ּונָתֹא :איבהל וא =  .טגָא ןיא ץיר ןרעװ ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאב ךיז ה םִיַרְצִּמִמ ֹונְמיִלֲעָה המָלְו :ּונְריִעְב ונתנֲא ם םָׁש תּומ ןוא ,רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז רע ןּוא ;גָאט ןטעביו ןפיוא יה רמה הָוְ לה םֶתאֵבָה הָמָו ה
 -יירמּוארַאּפ רע טָאה טָאג ןופ םוטקילײה סָאד םורָאװ | 3 ! | !םֶהיֵלֲא הוה ,הדע רעד ןשיווצ ןופ ןרעװ ןטינשרַאפ לעז ענעי לָאז *דובְכ אָריְהִנְפ-לעוַלְפִיורעומלָהָאַֹתָפ-לֶאלָהּקַה ,ןקינייר טינ ךיז טעװ ןוא ,ןיירמוא ןייז טעװ שטנעמ א דא - ו מ א הֶשמ אבו :תותשל ןיא םימו ןימרו פו

 ןַא רַאפ ןייז ייז לָאז סע ןוא =  .ןיירמוא רע זיא ,ןרָאװעג | 0% ה טננערפשעג טינ םיא ףיוא זיא רעטַאװגנערּפש ;טקינ | 0 - שמ ב
 | טריר סָאװ רעד ןוא ;רעדיילק ענייז ןשַאװ לָאז ,רעסַאװגנערּפש סָאד טצירפש סָאװ רעד ןוא .ץעועג ןקיבייא
 ,םעד א ןרירנָא 0 טעוו רעניירמוא רעד סָאװ ץלַא ןוא <  .טנווָא ןויב ןיירמוא ןייז לָאז ,רעסַאװננערּפש םעד ןָא ןָא ךיז
 \ .טנווָא ןויב ןיירמוא ןייז לָאז ,ןָא םיא ןָא ךיז טריר סָאװ שטנעמ רעד ןוא ;ןיירמוא ןייז לָאז
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 ויא קא סָאד ןוא ;שדוח ח ןטשרע ןיא ,ןֶצ רּבדמ ןיא ןעמוקעג ןענַײז ,הדע עצנַאג יד ,לארשי ןופ רעדניק יד ןואי ר
 | .ןרָאוועג ןּבָארנַאּב ןטרָאד ויא ןוא ,ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא םירמ ןוא ;שדק ןיא ןסעועו
 אי .ןענרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,רעסַאװ ןייק טַאהעג טינ טָאה הדע יד ןוא*

 ןעװ ,ןעמוקעגמוא רימ ןטלָאװ יַאװלה :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טגָאועג ןּבָאה יז ןוא ,ןהשמ טימ טנירקענ ךיו טָאה קלֶאּפ סָאד
 ןקיזָאדמעד ןיא טָאג ןּופ הדע יד טכַארּבעג ריא טָאה סָאװ ךָאנ ןּוא* !טָאג רַאפ ןעמוקענמוא ןענייו רעדירב ערעודנוא
 ודנוא ,םִיַרצִמ ןופ טכַארּבעגפיױא ודנוא ריא טָאה סָאװ ךָאנ ןּוא * ?ןּברַאטשסױא ָא ָאד ןלָאז יפ רעודנוא ןּוא רימ זַא ,רּבדמ
 -לימ רעדָא ,ןקָאטשנײװ רעדָא ,ןגייפ רעדָא ,ןעמָאז ןופ טרָא ןַא טינ ויא סָאװ ,טרָא ןטכעלש ןקיוָאדמעד ןיא ןעגנערּב ּוצ
 ןָאטינ זיא ןעקנירט םּוצ רעסָאװ וזו ןוא ,ןעמיורג

 "עג ןענייז יז ןּוא ,דעימילהוא ןופ ג גנַאגנייַא םּוצ הדע רעד רַאפ ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןרהַא ןוא השמ ןעניו |
 ,ןהשמ ּוצ .טדערעג טָאה טָאג ןואי .ײז וצ ןזיװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּופ טכַארּפ יד ןוא ; ;םינּפ רעייז ףיוא לא
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 יא* 1":

 1 רב עב ןרָהֶאְו הֶּתַא 4 ולעפ םּוצ ןדער טלָאז ריא ןוא ,רעדּורּב ןייד ןרהַא ןוא ּוד
 תיקְשַהְו עלפה"ןמ םימסקל תאצוהווימימְזַתְנו םהיניע ;רעסַאװ ךיז ןופ ןּבעגסױרַא לָאז רע זַא ,ןיוא ערעיז רַאפ

 ינפלמ המַה-תֶא השמ חקק !םְרִיעְּב-תֶאְו הָרעָה-תֶא ט = טיר - |

 לֶהָּקַה-תֶא ןרָהֶאְו השמ ולקקיו :והוצ רֶׁשֲאַּכ הָוהְי י = סלל ןוא ,ולעפ ןופ רעסַאװ ןעיצסיורַא יז טסעוו ןוא

 לה הָקַה הָּטַּמַה-תֶא חק :רמאל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רבדינ == ?* ,הדע יד ןייִא למַאז ןוא ,ןקעטש םעד םענ* :ןגָאז וצ ױװַא

 עלפההמ ָה םירמה אָניּועְמִׁש םֶהָל רָמאיו עֶלְּפַה ינֶפְדלֶא ןעמונעג השמ טָאה'  .יפ רעייז ןוא הדע יד ןעקנירטנָא

 | עלמא ך ודָי"תֶא הָׁשֹמ םֶרָיו ;םִיָמ םקלא איצונ הזה א | ןלױפַאב םיא טָאה רע יװ ױזַא ,טָאג רַאֿפ ו 0 םעד

 5 תמול עו רָהַא-לאו הָעֹמ לא והְי  רֶמאַֹו בי
 טלה א א ר לארְשיב לולה ינשידקמל | יי טרעה :טגָאװג יז וצ טָאה רע ןוא ולעפ םעד
 .רֶׁשֲא םירמ ימ הֶּמַה :םֶהָל יִּתַתָנ"רָׁשֲא ץרָאה-לֶא הָוַה י ולעפ ןקיָאדמעד ןופ רימ לָאז ,רעקינעּפשרעדיװ ריא

 הֶכשיו ם | 1םָב שדקיו הָוהְידתֶא לארשי"ינב ּוָבָר בר ןביוהעגפיוא טָאה השמ ןואי** ?רעסַאװ ןעיצסױרַא ךייַא

 ךיֶחָא רַמָא הָּכ םֹורָא למלא שָדָקִמ םיִכָאְלַמ הָׁשִמ ןקעטש ןייז טימ ולעפ םעד ןגָאלשענ טָאה ןוא ,טנַאה ןייז

 ּונְֶאְצִמ רֶׁשֲא הָאָלְַּה-לָּכ תא ָּתְעדִי הא לֵארְׂשִי הדע יד ןוא ,רעסַאװ ךס ַא סױרַא זיא סע ןוא ,לָאמ ײװצ
 םיִּבַר םיִמָי םִיַרְצִמְּב בֵׁשֹנְו הָמָיַרְצִמ ֹוניִמֹבֲא ּוָדְריַו יט

 ונלק עמשיו הָוהי"לא קעצנו :וניתבַאלו םִיַרצִמ ונלועריו

- 

 וצ טנָאזעג טָאג טָאה < .ןעקנּורטעג ןּבָאה יפ רעייז ןּוא
 יז ט

 הקרעשרקּננאנהירממואצאַלמִחשִ ןיא טביולנעג טינ טָאה ריא לײװ :ןענרהַא ּוצ ןוא ןהשמ |
 אלו םֶרָכְבּו הָדָׂשְּב רֹבֲעַג אֵלְּדֶצְרַאְב אָניִהְרְּכעֶנ !ֵלּוּבְג = = ןופ רעדניק יד ןופ ןגױא יד רַאפ ןקילייה ּוצ ךימ ,רימ

 לואמׂשו ןיִמָי המ אֵל ךלנ דלמה דרב ראב ימ והָּתְׁשִנ ןיא הדע עקיזָאדיד ןעגנערּב טינ ריא טעװ םּורד ,לארׂשי

 רֶבֲעַת אל םולָא ֹויָלֵא מאה ;ְךֶלְבִנ רֶבֲעַנ"רְׁשֶא דע חי
 לֵאְרְׂשיינְּב וילא ּולְמאַּו :ףתאָרְקִל אצא םֶרָחַּברְִּפ יב שי

 םֶרֶכמיִּתְַנְוינקמּויִנֲאהָּתְׁשִנּדיִמיִמ-םאָו הֶלֲעַנהֶּלִממַּב

 סָאד ויא סָאד * .ןּבעגעג ייז ּבָאה ךיא סָאװ דנָאל םעד

 ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ּוװ אהָּביִרמ ןופ רעסַאװ

 אֵציַו רבעת אל רֶמאַֹּו !הָרֹבֲעֶא יֵלְנַרְּב רָבִּדִא קר ? ןרָאװעג טקילײהעג זיא רע ןּוא ,טָאג ןגעקַא טגירקעג |

 ןתנ םורָ  ןָאָמִיַו :הקזח דֶיְבּו דֵבְּכ םעּב ֹותאָרְקִל םודָא אכ י .ליז ןשיווצ
 | .1ויִלָעַמ לֵארְׂשִי טיי לבב רָבָע לַארׂשִי-תֶא םעד ּוצ שדק ןּופ םיחולש טקישעג טָאה השמ ןּוא 14

 = וחי ; ינ סח

 רָָ רה הָדֲעַה-לְּכ לֵאָרְׂשי-ינְב ּואָבַו ׁשֵרָּקִמ ועמי ה טסייוו ּוד :לארׂשי רעדורב ןייד טנָאז יוזַא :םֹודָא ןופ ךלמ
 לומג"לע רהה | רהב ןְרָהַא-לֶאְו השמחלא הָוהְי רָמאַַו :כ

 יו** ;ןפָארטעג טָאה ודנוא סָאװ שינרעטַאמ ידלַא

 רימ ןּוא ,םירצמ ןייק טרעדינעג ןּבָאה ןרעטלע ערעודנוא

 רימ ןוא * ;ןרעטלע ערעזדנוא ןּוא זדנּוא ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה םירצִמ יד ןוא ,געט ליפ םִיַרצִמ ןיא ןסעועג ןענייז

 ןגיוצעגסיורַא ודנוא ןוא ,ךאלמ ַא טקישעג טָאה ןּוא ,לוָק רעודנוא טרעהעג טָאה רע ןוא ,טָאג ּוצ .ןעירשעג ןּבָאה

 ןיינכרוד ,ךיד טעּב ךיא ,ודנוא זָאל * .קרַאמעג ןייד ןּופ קע םייּב טָאטש ַא ,טֶדָק ןיא רימ ןענייז טָא ןּוא ;םִיַרצִמ ןּופ

 רעסַאװ ןעקנירט טינ ןלעװ רימ ןּוא ,ןטרָאגנײװ ַא ךרּוד רעדָא דלעפ ַא ךרּוד ןייגכרּוד טינ ןלעװ רימ ;דנַאל ןייד ךרּוד

 ןלעװ רימ ןענַאװ ויּב ,סקניל רעדָא סטכער ןגיינפָא טינ ךיז ןלעוו רימ ;ןייג רימ ןלעװ געוו סכלמ םעד ףיוא ;םענורב ַא ןּופ

 ךיא לעװ דרעווש ןטימ םורָאװ ,רימ ךרוד ןייגכרּוד טינ טסלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ םּודֶא טָאה * .קרַאמעג ןייד ןיינכרּוד

 ןלעװ רימ זַא ןּוא ,ןייג רימ ןלעװ געוו ןפיוא :טגָאזעג םיא ּוצ לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה * . .ריד ןגעקַא ןײגסױרַא

 זכרוד ויולּב ךימָאל ;טשינרָאג ךָאד זיא סע ;רַאפרעד טלָאצעג ןּבעג ךיא לעוו ,יפ עניימ ןוא ךיא ,רעסַאװ ןייד ןעקנירט

 ליפ טימ םיא ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא םֹודָא ןּוא | .ןיינכרּוד טינ טסנעק וד :טגָאזעג רע טָאה * . .סיפ עניימ ףיוא ןייג

 .לארשי ןּוא | קרַאמעג ןייז ךרוד ןיגכרוד לארשי ןוָאל טלָאװעג טינ טָאה םֹודֶא ןואי סג .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןּוא ,קלָאּפ

 - / .םיא ןּופ טגיײנעגּפָא ךיז טָאה

 גרַאּב םּוצ ןעמּוקעגנָא ןעבייז ,הדע עצנַאג יד ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא ;שֵדק ןופ ןגיוצענקעווא ןּבָאה יז ןּוא =

 ױזַא .,םֹודָא דנַאל ןופ קרַאמעג םייּב ,רֹוה גרַאּב ןפיוא ןענרהַא וצ ןּוא ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה טָאג .ןּוא 2 .רֹוה

 ירק א =

 חח אלמ '|י
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 ;קלָאפ ןייז ּוצ ךרעװ טּלמַאּוע גנייַא ןרהַא לָאו** ;ןגָאז ּוִצ | דכ דלא אבי אֵל יכ מעל ןרהו א ףסָאי +רמאל םוד דג ,

 בָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמוק טינ טעװ רע םורָאװ = 5 םֶתיִרְמרֶׁשֲא לע לאָרְשי ינבליתתנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה |
 הכ םֶתא לַעהְו נב רָעְלַאדתֶא ןרָהָא-תֶא חק :הבירמ מל =

 .מ "תֶא םְֶּׁשַּבְלִהְו ויָדְנְב-תֶא |רָהַא-תֶא טשפהו רָהָה רה
 .הָביִרמ ןופ רעסַאװ םייב ליומ ץימ טקינעפשרעדיוו טָאה  ּוכ רֶׁשֲאַּכ השמ שעוו :םש תֶמּו ףפאי ןרהַאו נב רֶזעלֶא
 ףיזרַא ייז גנערב ךוא .ןרועלַא ןוז ןייז ןוא ןענרהַא םענײ "= טשפיו !הְדעָה-לַּכ ונפל רֶהָה רָהילֲא ולעו הָוהְי הָּוִצ
 וגב רזעְלָא-תֶא םָתא ׁשֵּבְלִיַווידָנְּב-תֶא ןרָהַאדתֶא השמ
 | ;רעדיילק עניז ןעֶגֹרהַא סיוא וט ןּוא * ;רֹוה גרַאּב ןפיוא | :רהָקְִמ ךָעלֶאְ השמ רֶריו רֶהֶה ׁשאָרְּב םָׁש ןְרָהַא תמו

 טפח 43+

 | טלמַאועגנֵא לָאז ןרהַא ןּוא ןרנֶעלֶא ןּוז ןייז ןָא יז וט ןוא = טכ םכישלש ןרָהָאדתֶא וכביו וללא עו יִּכ הָרעָה-לַּכ וארו

 .ךיא סָאװ .רַאפרעד ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןּבעגעג

-{ }- 

 יוו יױזַא ןָאטעג השמ טָאה" .ןטרָאד ןברַאטש וא עמ 00 0 אב לאש תי לָפ םוי
 ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייו יז ןוא ;ןלױפַאּב טָאה טָאג טאָר אב כ בה בעי לרעידלמ ונענה משה |
 ןואי *  .הדע רעצנַאג רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ,רֹוה גראב -  דַּדיו :יִבָׁש ומ | בשה לאְרשיב םֶחֶּליַ םיִרְתֶאָה רד
 הוה םַעְהדתֶא ןח ןתָנימַא ךמאיו הוהיל רֶדָנ לאְרשי
  לֵאְרְשִי ליִקּב הָוהְי עמשח :םֶהיֵרֲע-תֶא יִתְמרַחְהְו ידי
 עג ןטרָאד זיא .ןרהא ןוא .ןרֶנֶעלֶא ןוז ןייז ןָאטעגָא 7  םֵׁש אלקי םֶהיֵרָע-תֶאְו םֶהְתֶא םֶרְָ ינעַנְּכַה-תֶא ןתנ
 . ןּבָאה רֶעלֶא ןּוא השמ ןּוא .גרַאּב ץיפש ןפיוא ןּברָאטש -. 8 =  +הָמְרָח םֹקָּמה
 , | ד םרֶא ץרָא-תֶא בבס ףטדבו רד רָהָה רח .-
 ה הֶשַמָבּו םיהלאב םֶצָה רד :ךרדמ םעָהיׁשְפִנ רצְק

 ןיפ ד ויוה עצנַאג סָאד ןּוא ;ןעגנַאורַאפ זיא ןרהַא זַא ןעזעג םחָ א יב רבדמּב תומל םִיַרְצִּמִמ רנתילַעָה המל |

 / ..גָעט קיסיירד ןענרהַא ט טעיוואּב טָאה לארׂשי ו הי חלשוו :לקלפה םֶחָּלַּב הָצָל ושפת םימ או
 ה וי יי = הטבע תֶמַָו םִעָהְ-תֶא יִכְׁשָניַו םיפְרשה ה םיִׁשְָנַה תֶא םֶעָּכ
 ז דיִכ ונאטַח ורמאמ הָׁשמ-לֶא םֶצָה אֹבָיו :לָארְׂשִיִמ בב
 .דתֶא טילעמ רו הָהְיילֶא ללּפְתַה בו הוהיב ונרבד
 ויא לארשי זַא טרעהעג טָאה ,םורָד ןופ רעניווו ח דלא הָוהְי רֶמאֹיַ {םֶעָה דַעְּב השמ לֵלַּפְתַ שחנה

 טָאה רע ןּוא .,םירָתַא ןופ געװ םעד ףיוא ןעמוקעגנָא ףךושנהלָּכ יהו סלע וא םיִׂשְו ףרָׂש ףל הש הָשמ
 : ₪ והמְׂשִיַו תֶשחְנ שנ השמ .שעמ זיָחָו .ותא הארו

 טָאה ןוא ,רעדיילק ענייז ןענרהַא ןָאטעגסױא טָאה השמ

 טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא**  .גרַאּב ןּופ טרעדינענּפָארַא

 יב רעד ,דֵרֵע ןופ ךלמ רעד .יִנעּכ רעד ןוא* אא

 -עג יז ןופ ןעגנַאפעג ןוא ,לארשי טימ ןְטלַאהעג המחלמ

 טָאה א טָאג ּוצ ןָאטעג רדנַא .לארׂשי טָאה*  .ענעגנַאפ | ב
 | ןואי | | .םרח טעטש ערעיײז ןכַאמ ךיא לעװ ,טנַאה ןיימ ןיא קלָאפ עקיוָאדסָאד ןּבעג ּוטסעװ ןבעג ביוא :טגָאזעג

 = לז טכָאמעג ןּבָאה : ןּוא ,יִנֲעַנּכ םעד ןבעגענרעביא טָאה רע ןּוא ,לארשי ןופ לוק םעד ּוצ טרעהעגוצ טָאה טָאנ

 ו יי = .הָמֹרָח ,טרָא םעד ןופ .ןעמָאנ םעד ןפּורעג טָאה עמ ןּוא .םרח טעטש ערעײז ןוא

 | םעד ןופ לעז יד וא ; םֹודָא דאל םעד םּורַא ןייג וצ ידפ ,ףוס-םי ןּופ געוו ןפיוא רֹוה גרַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לז ןוא+ =

 טָאה טָאװ ךָאנ :ןהשמ ןועקַא ןּוא טָאג ןגעקַא טדערעג טָאה קלָאּפ סָאד ןוא * .געוו ןופ קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא קלָאפ

 יא רעסַאװ ןייק ןּוא ,ָאטינ זיא טיורב ןייק םורָאװ ?רּבדמ רעד ןיא ןּברַאטש וצ םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגּפױא ודנוא ריא

 ,ןעננַאלש עקידרעייפ קלָאּפ ןפיוא טקישעגנָא טָאג טָאה < .וייפש רעקיטשינ רעד טימ ךיז טלקע לעו רעודנּוא ןוא ,ָאטינ /

 ,ןהשמ וצ .ךעמוקעג קלָאּפ סָאד ויאי .לארשי ןופ קלָאפ ךס א .ןּברָאטשעג זיא סע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןסיּבעג ןּבָאה יי ןוא

 רע ,טָאג וצ ללפתמ ײז ;ריד ןגעקַא ןוא טָאג ןגעקַא טדערעג ןבָאה רימ סָאװ .טקידניזעג ןּבָאה רימ :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא

 ריד ךַאמ :ןהשמ ּוצ טגָאועג טָאה טָאג ןוא* .קלָאפ ןרַאפ ןעוועג ללפתמ השמ טָאה .ןעננַאלש יד ודנוא ןופ ןָאטּפָא לָאו

 ,ןעז יז טעװ ,ןסיבעג טרעװ סָאװ רעכעלטיא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;גנַאטש ַא ףיוא ףױרַא יז ּוט ןוא ,גנַאלש עקידרעייפ ַא

 יא סע ןוא ;גנַאטש א ףיוא ןָאטעגפױרַא יז טָאה ןּוא ,גנַאלש ענרעפוק ַא טכַאמעג השמ טָאה' .ןּבעל ןביילב טעוו ןּוא
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 רע טָאה יװַא ,ןסיּבעג .ןצימע טָאה גנָאלש ַא ַא זַא ,ןעװעג
 -עג זיא ןּוא ,גנַאלש רענרעּפּוק רעד ףיוא ןָאטעג קּוק ַא
 .ןבעל ןּבילּב

 ,ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּוא יי

 ,תֹובֹוא ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא  .תֹובֹוא ןיא טּורעג ןּוא
 רָאפ סָאװ רבדמ םעד ןיא ,םירָבַע"יִיָע ןיא טּורעג ןּוא
 ,ןגיוצעג ייז ןּבָאה ןטרָאד ןּופ =  .גנַאגפיואנּו ןגעקַא ,בָאֹומ
 ,ןגיוצעג ייז ןּבָאה ןטרָאד ןּופ < .דֶרָו לָאט ןיא טורעג ןּוא
 סָאװ ,רּבדמ ןיא סָאװ ןֹונרַא טייז רענעי ףיוא טּורעג ןּוא
 ןּונרַא םורָאװ ;ירֹומָא ןופ קרַאמעג םעד ןופ סױרַא טייג

 םעד ןשיווצ ןּוא בָאֹומ ןשיװצ ,בָאֹומ ןופ קרַאמעג רעד זיא |
 יד ןופ ךּוּב םעד ןיא טגָאזעג טרעוו םּורד * .ירֹומָא

 :טָאג ןופ תומחלמ

 ,הָפּוס ןיא בָהְו

 ,ןֹונרַא ןּופ ןלָאט יד ןּוא

 ,ןלָאט יד ןּופ גנַאגּפָארַא םעד ןּוא **

 ,רֶע ןּופ גנוניזוו רעד ּוצ ךיז טגיינ סָאװ

 .בָאֹומ ןּופ קרַאמעג ןָא ךיז טנעל ןּוא

 ,םענורב רעד ויא סָאד | .ארָאּב ןייק ןטרָאד ןופ ןּוא :*

 ,קלָאפ סָאד ןייֵא למַאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ּוװ

 לארשי טָאה לָאמסנעד * .רעסַאװ ןּבעג יז לעװ ךיא ןּוא

 | - םנָאזעג עקיוָאדסָאד ןעגנוזעג

 --םיא ּוצ טגניז-םענּורּב ,ףױרַא לעווק

 ,ןרַאה םיא ןּבָאה ןּבָארגעג סָאװ םענּורּב רעד

 ,קלָאּפ ןּופ ןטשריפ ןּבָאה טקַאהעגסיוא םיא

 .סנקעטש ערעײז טימ ,רעטּפעצ ןטימ

 28-10 ,אכ תקח ,רּבדמּב

 ׁשֶהְנילֶא טיִּבִהְו שיִא-תֶא שחנה ךשנמא הָיִהְו םגה
 עס :תֶבאְּב ב לֵארְׂשִי יִנְּב ּועְסּיַו :יִחְו תֶׁשֶחִּנַה ₪ ישש

 .םָאומ יינְּפ-לַע רֶׁשֲא רּבְרַּמַּב םיִרְבֲעָה ַײעּב ּונֲָיו תבאמ
 שמ :דִרְ לַחְְּב וחי ועָפְנ םָּׁשִמ :שמָשה חרממ +

 יבמ אֵצֹיַה רֶּבְרִּמַּב רֶׁשֲא ןונְרַא רֶבָעַמ ּונֲחָיַו ועָסְ
 :יִרמָאַה ןיִבּו בָאֹומ ןיִּב בָאֹומ לּובּג ןונרא יִּכ יִרֹמָאח

 -תֶאְו הָפּוסְּב בָהָ-תֶא הֶודְי תֶמַחְלִמ רֶפָמְּב רמי ֵכ-לַע ,די
 רע תֶבָׁשְל הָמָנ רֶׁשֲא םיִלָחְוה לֶׁשֶאָו :ןונרא םיִָחְּנַה =
 רֶׁשֲא רֶאְּבַה אוָה הֶרֶאְּב םָׁשִמּו :בָאֹומ לבל ןֵעְׁשִנְו ש

 ס: :םִיִמ םֶהְל הָנְּתֶאְ םָעָה-תֶא ףֹסֶא השמל הָוהְי רמָא
 :הלדטע ראב ילע תאה הָריִׁשַה-תֶא לֵאְרְׂשִי דש רָא ז
 םֶתֹנֶׁשַמְּב קסחמכ םֶעָה יִביִדְנ ָהּורָּכ םיִרָׂש ָהּוְפַח רַאְָּב חי
 ;ןרֹוְמָּב לֵאילֲחנִמּ לאילחנ הָנָתַּמִמּו :הָנְּתַמ רָבְרִּמִּו שי
 .הָּפָקִׁשְִ הָנסִּפַה שאָר בָאֹומ הָדְׂשִּב רֶׁשֲא אינה תֹומָבִמּ כ

 | פ :ןמישיה ינפ"לע
 ;רֶמאֵל יִרֹמֲא היִדַלְמ ןזיפ"לָא םיִּכָאְלַמ לֵאָרְׂשִ חלו בל
 ימ הֶתָשנ אל םֶרָכְבּו הָרְשְּב הָׂטִנ אֵל ףֶצְרַאְב הָרְבְעֶא 3
 ןָניאַלְ :ְּלְבְ רבעַנירֶׁשֲא דע ךלנ ללמה ךרַדְּב ראְב 5

 ומַע-לָּכ-תֶא ןחיס ףסָאיו ולְבְנִּב רבע סַאְרְׂשי-תִא הי
 םםֶהָלֵו הָצָהְי אבו הָרָבְִּמִה לֵאְרְׂשִי תאָרְקִל אָציו

 וצְרַא-תֶא שדיו ברחהפל לֵאְרְׂשִי והקו :לארשיב דכ
 קו :ןומע יִנְּב לבג זע יִּכ ןומע נֶּבִידִע קפודדע ןנְרֶאְמ חי

 יִרָע-לָכִּב םֵאָרְׂשִי בָשיו הָלֶאָה טירה תא לֵאָרְׂשִי
 הי ריִע ןובשח יִּכ :ָהיֶתֹנְּב-לְכְבּו ןִֹבְׁשֶהְּב יִרֹמָאָה יל

 ןושארָה טָאומ למ םמְלָנ אוָהְו אוה יִרֹמֲאָה ךלמ
 םיִלְשְּמִה וְְמאְ ןכדלע :ןנרַא-דע דָיִמ וְָרַא-לָּכיתֶא חקק ל
 הראש ׁשֵאייַּכ :ןוחיִס ריִע ןנופתו הָנְּבִּ ןוְָׁשִח - 0

., 
 אתלונסב ץמק גי

 לָאט םעד ּוצ תֹומְּב ןופ ןּוא * ;תֹומָּב ןייק לָאילחַנ ןופ ןּוא ,לָאילחַנ ןייק הָנֶּתַמ ןופ ןוא ** ;הָנֶּתַמ ןייק רבדמ ןּופ ןּוא

 | .עטסיוו רעד ףיוא ּפָארַא טקּוק סָאװ ,הָנסִּפ ןּופ ץיפש םייּב ,בָאֹומ ןופ דלעפ ןיא סָאװ
 ;דנַאל ןייד ךרוד ןייגכרוד ךימָאל = :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ירֹומָא ןופ ךלמ םעד ןוחיס ּוצ םיחולש טקישעג טָאה לארשי ןּוא יי

 םעד ףיוא ;םענּורּב ַא ןופ רעסַאװ ןעקנירט טינ ןלעװ רימ ;ןטרָאגנייוו ַא ןיא רעדָא דלעפ ַא ןיא ןגײנּפָא טינ ךיז ןלעװ רימ

 ןייגכרוד לארשי טוָאלעג טינ טָאה ןוחיס רעּבָא * .קרַאמעג ןייד ןייגכרּוד ןלעװ רימ ןענַאװ זיּב ,ןייג רימ ןלעװ געװ סכלמ

 ,רּבדמ םּוצ לארשי ןנעקַא ןעגנַאגעגסױרַא ויא ןּוא ,קלָאפ ץנַאנ ןייז טלמַאזעגנייַא טָאה ןֹוחיס ןּוא ,קרַאמעג ןייז ךרּוד

 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג םיא טָאה לארשי ןּוא** .לארׂשי טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןוא ,ץֵהֵי ןייק ןעמוקעג זיא רע ןּוא

 יד ןּופ קרַאמעג רעד םורָאװ ;ןֹומַע ןופ רעדניק יד ויב ,קֹוּבַי זיּב ןֹונרַא ןופ דנַאל ןייז ןעמּונעגניַא ןוא ,דרעווש ןּופ

 טצעזַאּב ךיז טָאה לארשי ןּוא ,טעטש עקיזָאדיד עלַא ןעמונעגוצ טָאה לארשי ןוא * .קרַאטש ןעװעג זיא ןֹומַע ןּופ רעדניק

 ןופ טָאטש יד ןעוועג ויא ןֹוּבשֶח םורָאװ** .טעטשרעטכעט עריא עלַא ןיא ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןיא ,ירּומָא ןופ טעטש עלַא ןיא

 'קעװַא + טָאה ךוא ,בָאֹומ ןופ ךלמ ןקידרעירפ םעד טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה סָאװ ,ירּומָא ןופ ךלמ םעד ןוחיס

 :רעגָאזכּורּפש יד ןגָאז םּורד * .ןֹונרַא ויּב ,טנַאה ןייז ןּופ דנַאל ץנַאג ןייז ןעמונעג |

 !ןֹוּבשֶח ןייק טמּוק

 טלעטשעגפיוא ןּוא טיוּבעג

 .םענורּב א

 !ןוחיס ןופ טָאטש יד ןרעװ לָאז
 ,ןֹוּבשֶח ןופ סױרַא זיא רעייפ ַא םורָאװ **



 005 יי | קלב רבדמב / ?,בכ-פ ,אכ
 // יי

 .;ןֹוחיס ןופ טָאטש רעד ןּופ םָאלפ ַא
 ,בָאֹומ ןופ רֶע טרעצרַאפ טָאה יז !

 .ןֹונרַא ןופ ןכייה יד ןּופ ןרַאה יד
 ןבָאֹומ ,ריד וצ "וו **
 | - !שומּכ ןּופ קלָאּפ ,וטסיּב ןרָאלרַאפ !

 < .ענענּורטנַא ןיז ענייז ןרעװ טזָאלעג טָאה רע
 טפַאשנעגנַאפעג ןיא רעטכעט ענייז ןּוא
 .ירֹומֶא ןופ ךלמ םעד ןוחיס ּוצ

 ;ןסָאשעצ ייז ןּבָאה רימ ןּוא י*
 ;ןוביד זיּב ןֹוּבשֶח זיא ןרָאלרַאּפ
 < טסיוורָאפ ןּבָאה רימ ןּוא

 | .ָאבדיִמ ויּב סָאװ חפונ וי |
 םעד ןּופ דנַאל ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה לארשי ןואי* = ב .בכ

 יז ןוא ,רָוְעַי ןקוקסיוא טקישענ טָאה השמ ןוא" .ירומָא = חדל רָבֵעַמ בָאֹומ תֹוָברַעְּב לנו לֵארְׂשִי יִנְּב =
 ןּבירטרַאפ ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןעננּוװצַאּב ןּבָאה 5 וו

 ךיז ןּבָאה יז ןוא * .ןעװעג ןטרָאד ויא סָאװ ירומָא םעד 0 | 00
 טימ רע ,ייז ןגעקַא ןֶשֶּב ןופ ךלמ רעד גוע ןעגנַאגעגסױרַא זיא ;ןֶשֶּב .ןופ געװ ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייו ןוא ,טרעקרַאפ
 ןיא םורָאװ ,םיא רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה * .יִעָרֹדֶא ןייק המחלמ ףיוא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז
 ּוצ ןָאטעג טסָאה ּוד יוו יװַא- ,םיא ּוצ ןָאט טסעוו ןּוא ,דנַאל ןייז ןּוא | קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ םיא ןּבעגעג ךיא ּבָאה טנַאה ןייד

 ,קלָאפ ןצנַא ןייז ןּוא ןיז ענייו טימ םיא ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא *  .ןֹוּבשֶח ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ירומָא ןופ ךלמ םעד ןוחיס |

 ילעב םָאומ רע לכ סי תירקמ הָבָהְל ןֹובְׁשִחִמ
 טכ וינב ןֵתָנ שומּכְדמע ָּתְדַבָא בָאומ לא :ןְרַא תֹומָּב
 ל רֶבֶא םֶריֵנַו ןוחיס יִרֹמַא ףלמל תיְִׁשַּב יָתֹנְבּו טְמיִלְּפ
 אל פשיו :אבדימדדע רֶשֶא חפנידע םישנו ןְּביִד-דַע ןֹוִּבְׁשִח
 בל -ןעי-תֶא לגרל הֶשֹמ חלשינ :יִרֹמֲאָה ץֶרָאְּב לֶאָרְׂשִ
 ל ּולַעְּו ֹונפִיַו :םָׁש-רׁשֲא יִרֹמֲאָה-תֶא ׁשֶרייַו היֶתֹנְּב וְכִי
 -יכָבְו אּוָה םֶתארְקל ןשְּבַה-דלִמ | עע אציו ןָשְּבַה ךרה
 פט אָריִתְ"לַא הָשמלָא הָוהְי רֶמאֹיַו :יִעְרְדַא הָמָחְלִמל ומַע
 תיִשָעְ צְרַא-תֶאו וִמעלּכתֶאְו ותא יִּתַתָנ 5 דב יִּכ ותא
 :ןְבְשָחְּב בשוי רֶׁשֲא ילמָאה למ ןחיסל תשע רשָאּכ יל
 הל וקשה ִתְלַּב-דַע ומעילָּבתֶאְו ָנָּב-תֶאָו ותא וכ

 :וצְרַאתֶא שריי ריִדָׂש |

 .דנַאל ןייז טּברַאעג ןּבָאה יז ןּוא ;בילברעביא ןַא ןוָאל ּוצ טינ םיא זיב |

 .וחירי יב בכ
 ןדרַי טייז רענעי ףיוא ,בָאֹומ ןופ ןעניולפ יד ןיא טּורעג ןּבָאה ןּוא ,ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּוא +

 : :יִרמָאל לֵאָרְׂשִי הֶׂשָע-רֶׁשֲא-לָּכ תֶא רֹפִצְדִּב קָלָּב אר
  יִנַּפַמ םָאֹומ קב אוהדבר יִּכ דֶאְמ םִעָה ינפמ בָאומ רנו
 ד ּוכַחְלְי הָמֵע ןידמ י ינקְלֶא בָאמ רֶמאֹה :לֵאָרְׂשִי יִנְב
 הָחְשַה קרי תא רוה ךֶהלּכ יניֿמביִבְס-לְּכ-תֶא ֶהָּקַה
 ה אל חַלְַׁו :אוהה תֶעְּב בָאֹומְל למ רֹוָפִצְרִב קב
 -יִנְּב ץֶרָא רקנהילע רֶׁשֲא הָרותַ רְּבְדִּב םָעְלְּבְדְלֶא
 זרַפַכ הָנַה םִיַרְצִּמִמ אָצְי םע הנה רמאל ולדארקל למ
 ו דדְרֶא אָניהְכִל הֶּתְַו :ילּמִמ בשי אוהו ץְרָאָה ןיע-תֶא
 -זדָּכַנ לָכוא ילוא יִנְּמִמ אוה םיצָעייֵּכ הזה םִעָה-תֶא יל

 ְךֶרִֹמ ְךֵרָבְּתירׁשֲא תא ִּתְַדְי יכ ץֶרֶאָהְדמ ּינָׁשְרְנאַו יב
  םֶהָיְּבםיִמָפְקיְִמ ינקו בָאומ ינקזּוכלִיַו : רָאװ רָאָּת רֶׁשֲַו

 שת 35 רלדמ ל =

 סָאװ ץלַא ןעועג טָאה ןרֹוּפִצ ןּופ ןוו רעד קָלֶּב ןּואי
 ךיז טָאה בָאֹומ ןוא* | .ירומָא םּוצ ןָאטעג טָאה לארׂשי
 ןעװעג ןענייו יז לײװ ,קלָאפ םעד רַאפ ןקָארשרעד רעייז
 ןופ רעדניק יד רַאפ טסגנָא ןיא ןעװעג זיא בָאֹומ ןּוא ,ליפ |

 .;ןידִמ ןופ עטסטלע יד ּוצ טגָאזעג בָאֹומ טֶאהי .לארׂשי
 ,זדנּוא םּורַא סָאװ ץלַא ןסעּפָא למעועג סָאד טעװ דנּוצַא
 .קֶלָּב ןוא .דלעפ ןּופ .זָארג סָאד .ּפָא טסע סקָא ןַא יװ ױזַא
 ןיא בָאֹומ ןופ ךלמ רעד ןעוועג זיא ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד
 רעד םֶעלּב וצ םיחולש טקישעג רע טָאה* .טײצ רענעי
 דנַאל םעד ןיא ,ךייט םייּב סָאװ רותפ ןייק ,ןרֹועְּב ןּופ ןּוז

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןפּור וצ םיא ,קלָאֿפ ןייז ןופ רעדניק יד ןּופ |
 טָאה רע ,עז ;םִיַרצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא קלָאפ ַא זיא טָא |

 רימ טציז רע ןּוא ,דרע רעד ןּופ קילּבנָא םעד טקעדרַאפ
 רימ טליש ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק דנוצַא ןוא*  .ןועקטנַא

 םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןגָאלש םיא ןלָאז רימ ןריפסיוא ךיא לעװ רשפא .רימ ןּופ רעקרַאטש זיא רע םורָאוו ,קלָאפ עקיוָאדסָאד
 רעד ,טסטליש ּוד ןעמעװ ןוא ,טשטנעּבעג ויא רעד ,טסשטנעב ּוד ןעמעוו זַא ,סײװ ךיא םורָאװ ;דנַאל ןּופ ןביירטרַאּפ
 .ןטלָאשרַאפ ויא

 ןעגייז יז ןוא ,טנַאה רעייז ןיא ןיולרעביוצ טימ ןעגנַאגעג .ןידמ ןופ עטסטלע יד ןוא בָאֹומ ןופ עטסטלע יד ןענײזי
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 םיֵלֲא רָמאיו ּוקָלְב יי ירכד יד ולא ורבדיו םֶעְלִּב-לֶא ו אביו ח "רעוו יד םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,ןעמֶעלִּב וצ ןעמּוקעג

 הוי רפי רֶׁשֲאַּכ רֶבָד םֶכְתֶא יתבשהו לילה | הפ וניל = ָאד טקיטכענ :טגָאזעג ייו וצ רע טָאה* .ןקָלָּב ןופ רעט
 לא םיקלָא אביו :םִעְלְּכ-םִע םָאֹומייִדְׂש וכשוו ילא ויי | שטח דלא זחא

 םִעְלּב המ מפ הֶּלִאָה םיִׁשְנֲאַה יִמ רמא םעְלּב , לו יװַא ,רעפסנע ןַא ןּבעג ך"א לעװ ךיא ןוא ,טכַאנ יד
 הגה :ילא חלש בָאומ למ רָפְצְּב קָלּב םיִהלֶאה-לֶא אי + ןענייז בָאֹומ ןופ ןרַאה יד ןוא .רימ וצ ןדער טעו טָאג

 "הָבָק הבל הָּתַע ץְרֶאָה ןיע"תא סכיו םירצממ אציה םֶעָה ,ןעמָעלַּב וצ ןעמּוקעג טָאג זיא* .ןעמֶעלַּב ייּב ןּבילּבעג -
 טיהלֶא רַמאַו גוש וּב םֶחְלַהְל לכוא יֵלּוא ותא יל גי !ריד ייב ןטטנעמ עקיזָאדיד ןענייז רעוו :טגָאזעג טָאה ןּוא
 א יִּכ םִעָה-תֶא ראָה אֶל םֶהָּמִע לת אל םָעְלּבלֶא 7 לב שאאוענ םעלב טאה א

 | וכל קֶלֶב יֵרְׂש-לֶא לֶמאֹל רֶקֹּבַּב טעלפ םקמ ה יז יור'5 ןופ ןח רעד קֶלֶב טָאג וצ טאג םֶעֹלּב טָאה
 יִרָׂש לכו .ןםֶכָּמִע ךלהל יתַתְל הָוהְי ןאַמ כ םֶכְצְרַא רי סָאד ויא טָא * :רימ וצ טקישעג טָאה ,בָאֹומ ןופ ךלמ רעד
 ;ּונָמִע דלה םעְלְּב ןאמ מא קָלְּב-לָא ואביו בָאֹומ טָאה רע ןּוא ,םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ קלָאפ

 :הֶלֶאְמ .םיִדָּבִכִנו םיפר םילש חלש קָלְּב דע ףסנ = |
 לא רֹוּפִצ-ןּב קֶלָּב לַמָא הָּכ ול ורמאינ םֶצְלַּב-לֶא ואביו

 -רֶׁשֲא לֶכְוראָמ לֶדְּבַכַא דֵּבַכיִּכ :ילא ךלהמ עֶּמִת אנ " | | |
 ןשו :הָוה םִעָה תֶא ילדהְבְק אְּזהְכְלו השעא ילא רמאת חי = טגָאועג טָאג טָאה *  .ןבײרטרַאפ םיא לע ןוא ,םיא ףיוא
 ותיִב אלְמ לב ילדת קלב יִדְבַע-לֶא רֶמאֹוֶעְלִּמ ןטליש טינ טסלָאז :יײז טימ ןייג טינ טסלָאז :ןעמָעלַּב ּוצ
 תיׂשעַל ומלא הָוהְו יפ-תֶא בעל לָפּוא אל בֶהָח ףֶמָּכ = םָעֹלַּב יא * .טשטנעּבעג זיִא רע םורָאװ ,קלָאפ סָאד

 הָיְּלַה םֶּתַא-סג הָזָב אָנ ּובׁש הָּתֹעְו :הָלּודְג יִא הָּנִטְק שי
 -יִכָא | םיקלָא אביו .יִמַע רפד הָוהְי ףסי-המ העדא| >

 םוק םיִשְנאַה ואב ףל ארְקלדםַא 5 רַמאָ חליל םעְלְּב - ךמ טינ ליװ טָאג םורָאװ ,דנַאל רעײֵא ןיא טייג :ןקְלָּב ןופ
 :השַעְת ותא לא רבא רֶׁשא רָבָּדֲה-תֶא כ םָּתִא דל ןרַאה יד ןענַאטשעגפיוא ןענייז = .ךיַא טימ ןייג ןזָאל
 :םָאֹומ יִרשִע לו ונתא"תֶא שבחי רֶקֹּבַּב םעְלּ םקל *? | ןבָאה ןוא ,ןקֶלָּב וצ ןעננאנענקעווא ןענייז ןוא ,בָאֹומ ןופ

 ףךרדפ הָוהְי ךאלמ בצְיִתיַו אוה היי יִהלֶא ףא-רחה בכ יו
 תורתו מע ויָרָעָנ ישו ונתָא-לע בכר אּוהְו ול ןְמָׂשְל

 ליב הפולש וָּבְרְַ ךֶרֶלְּב בַצנ הָוהְי אלמא | ןותֶאְה רעמ ,ןרַאה טקישעג לָאמ ַא רעדיװ קֶלָּב טָאה י*
 ןֹותאֲה-תֶא םְָלִּב ךֶיוהָדָׂשַ דלתו ךֶרֶדַהְד -ןימ ןותַאה םתנ ןעמּוקעג ןענייו לז ןוא * .ענעי ןּופ ערענעעזעגנָא ןוא

 םביִמָרְּכַה לוְׁשִמְּב הדי ךאלמ רמה : :ךרדה הקהל יי

 םּוק ,דנּוצַא .דרע רעד ןופ קילּבנָא םעד טקעדרַאפ

 ןטלַאה המחלמ ןענעק ךיא לעװ רשפא ;םיא רימ טליש

 ןרַאה יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא

 .זדנוא טימ ןייג טלָאװעג טינ טָאה םֶעלַּב :טגָאועג

 | טנָאזעג טָאה יװַא :טנָאועג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,ןעמֶעלִּב ּוצ

 קימ קי = ףיא ,ןדיימרַאפ טינ ךיז טסלָאז :ןרֹוּפִצ ןּופ ןּוז רעד קֶלָּב

 | 0 סיורג רעייז םורָאװ " .רימ ּוצ ןעמּוק ןופ ,ךיד טעּב

 טליש ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק רָאנ ןָאט ךיא לעװ ,רימ ּוצ ןגָאז טסעװ ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,ןָאטנָא ריד ךיא לעװ דובּכ

 ןּבעג רימ לָאז קֶלָּב ןעװ :ןקֶלְּב ןּופ טכענק יד ּוצ טגָאועג ןוא םָעֹלְּב טרעפטנעעג טָאה י* .קלָאפ עקיוָאדסֶאד רימ

 רעדָא סניילק ןָאט וצ ,טָאנ ןיימ הוהי ןופ לעפַאּב םעד ןטערטרעּביא טינ ךיא ןעק ,דלָאג ןוא רעּבליז טימ לופ ויוה ןייז

 רעדיװ טעװ טָאג סָאװ ןרעװ רָאװעג לעװ ךיא ןוא ,טכַאנ יד אד ךיוא ריא טּבײלּב ,ךייַא טעּב ךיא , דנּוצַא ןּוא * .סיורג

 יד ןענייז ןפּור ּוצ ךיד ּביוא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,טכַאנ ייב ןעמֶעלִּב וצ ןעמוקעג זיא טָאג ןּוא* .רימ טימ ןדער

 םֶעֹלַּב יא** .ןָאט וטסלָאז סָאד ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא סָאװ ךַאז יד רָאנ רעּבָא ,ײז טימ ײג ,ףיוא ייטש ,ןעמוקעג ןטטנעמ

 - .בָאֹומ ןופ ןרָאה יד טימ ןעגנַאגעג ויא ןוא ,ןילעזיײא ןייז טלטָאזעגנָא טָאה רע ןוא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשענפיוא

 ַא רַאפ טלעטשעג םיא ךיז טָאה טָאג ןופ ךאלמ ַא ןּוא ,טייג רע סָאװ טמירנעג טָאה טָאג ןופ ןרָאצ רעד ןּוא 5

 ןילעוייא יד טָאה *י--.םיא טימ ןעוועג ןענייז ןעגנוי ײװצ ענייז ןוא ,ןילעזייא ןייז ףיוא ןטירעג זיא רע ןּוא--געװ ןיא רעטש

 ךיז טָאה ןילעוייא יד ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא ןגיוצעגסיורַא דרעווש ןייז טימ ,געוו ןפיוא ןייטש טָאג ןופ ךאלמ םעד ןעורעד

 ןפיוא ןעוועריקרַאּפ ּוצ יז ידפ ןילעוייא יד ןגָאלשעג טָאה םֶעלַּב ןּוא ;דלעפ ןפיוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,געוו ןּופ טגיײנעגּפָא

 - - ַא ןוא טייז רעד ןופ םַאצ ַא טימ ,רענטרעננייוו יד ןּופ געטש-ַא ףיוא טלעטשעג ךיז טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה < .געװ



 יו 39-58 ,בכ יי

 ₪ש<י*

 וז ן- + *

 ל יא ו ם)לבילא מה רמאפו יקנה ַָּע יִּכ
 ןֵכְסַהַה הוה םויַה-דע ְךֶדֲעַמ יִלָע ָּתְבַכְר-רֶׁשֲא תא
 אל יָניֵע-תֶא הָוהְי לגו זאָל רָמא הָּכ ל תושעל יתנכסה

 הרָפְלָׁש וכח ךרדב בַצִנ הָוהְי דֵאָלַמ-תֶא אר על |
 גל -לע הָוהְ דאלמ זיִלֵא דֶמַ :ויפאל וחתשה דל ודב
 יִתאצָי יִכְָא הנה םיִלָנְר שלש הֶז ְךְנְהַא-תֶא ָתיִּכַד המ
 ל ינפל טתו ןותאה ינארתו ידננל ךךדה טרוקכ ןמָשל
 - הדכתֶאדםנ הָּתִע יּכ יִנּפִמ הָתְטְ ולוא םילנר טל הז
 דל ץדָוהָי אלמ"לֶא םֶעלַּב רֶמאַֹו :יִתיֲחֲה ּהָתֹואְז יִּתְנַרָה
 - הָּתְעְודְרּחּביִ יתארקל בָצְנ הָּתִא ִּכ יִּתְעַדְי אל יד יִתאָטָה
 הל ללא הי ראלמ רֶמאַֹו יל הָבשְא :ְניִעְּב עֶרדסא
 רֵּברֲא-רֶׁשֲא רֶבְּדִחְחתֶא טּפֶאְו םישְנאְהְבע ךל םֶעְלַּב
 = ול צַמְׁשַו זקֶלְב יִרָׂשיִסֵע םָעְלִּב דלה רּכדִת וָתֹא דלא
 רֶׁשֲא במ ריע-לָא ותאָרְקִל אצו םעלב אָבייּכ קֶלְּ
 ל ײללָא קֶלֶּב רֶמאֹ לבנה הָצְקִּב רֶׁשֲא ןנרַא לב לַע
 אל הָמָל ךלדארקל ללא יתְחלָש חלש .אֹלֲה םֶעְלְּ
 - חל -לָא םֶפֶלַּב רֶמאּ ;ֶרֶּבַּכ לכוא אל םְמְאַה ילָא ָּתְכַלָה

 קלב ,רבדמב

 . .ןגָאלשעג רעדיוו יז טָאה רע

 .טקניל רעדָא סטכער

 ןעועג טָאה ץילעויא יד ןוא 95 ,טייז רעדנַא רעד ןופ םָאְצ

 רעד ּוצ טקירדעגוצ ךיז טָאה ןוא ,טָאג ןופ ךאלמ םעד

 ןּוא ;טנַאװ רעד וצ סו סמָעלְּב טקירדעגּוצ ןּוא ,טנַאװ

 טָאג ןופ ךאלמ רעד ןיא 6

 | א יא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,סיורַאּפ קעװַא רעדיװ

 0 ןגײנוצּפָא ךיז געװ ןייק ןעװעג טינ זיא סע וו ,טרָא ןגנע

 ןעזעג טָאה ןילעוייא יד ואז 2

 רעטנוא טגילענרערינַא ךיז טָאה ןוא | טָאג ןופ ךאלמ םעד

 ןּוא ,טמירגעג טָאה ןעמָעלַּב ןופ ןרָאצ רעד ןוא ;ןעמָעלַּב

 טָאג טָאה < .ןקעטש ןטימ ןילעוייא יד ןנָאלשעג טָאה רע

 טגָאזעג טָאה 0 ןוא .ןילעוייא רעד ןּופ .ליומ סָאד טנפעעו

 .טסָאה יח סָאװ ,ןָאטעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ ןעמָעלִּב וצ

 ּוצ טנָאזעג םֶצֹלְּב טָאה = ןגָאלשעג לָאמ ירד ןיוש רימ

 .ךיא ןעוו ;רימ ןופ טעּפשעג טסָאה וד לײװ :ןילעזײא רעד |

 'לנּוצַא ךיד ךיא טלָאװ ,טנַאה רעד ןיא דרעווש ַא ּבָאה

 ןיב ןעמָעלַּב וצ טנָאועג .ץלעוייא יד טָאה * .טעגרהענ

 .רימ = ףיוא ןטירעג טסָאה וד סָאװ .ןילעוייא ןייד טינ ךיא

 ךעלטציֹוװעג ךיא ןיּב ָאט ןקיטנייה ויב ןּבעל ץנַאג ןייד
 ;ןינ :טגָאזעג רע טָאה ?ןָאט ּוצ יױזַא ריד ןעװעג טניוװעג

 הדָמוָאמ רב לכוא לֶכָיַה הָתַע דלא ' יתאָב"הְנה קל
 דע ןוא ,ןעמָעלִּב ןופ ןגיוא יד טקעלּפטנַא טָאה טָאג ןוא** יגר םעְלב דלג :רבדא ותא יִפָּב שקל םישי רֶׁשֲא רבה |

 ןייז טימ ,געוו ןיא ןייטש טָאג ןופ ךאלמ םעד ןעורעד טָאה
 קיוב ץמק 'תכ ףאלמ "קב ץמק וכ

 ,טגיינעג ךיז רע טָאה .טנַאה ןייז ןיא ןגיוצעגסיורַא דרעווש

 ןייד ןָאלשענ וטסָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאנ ןופ ךאלמ רעד ןוא =

 רַאפ ןעגנַאנעגסױרַא ןיב ךיא ,עו !לָאמ יירד ןיוש ןילעזייא

 .םינפ ןייז ףיוא טקּוּבעג ךיז ןּוא

 ןוא * . .ןגעקרעד רימ טיינ געוו רעד םורָאװ ,רעטש ַא

 - ןופ טגיינעגּפָא טינ ,ךיז טלָאװ יז ןעװ ;לָאמ יירד יד רימ רַאּפ טגײנעגּפָא ךיז טָאה ןוא ,ןעועג ךימ.טָאה ןילעוייא יד

 ךאלמ םעד ּוצ טנָאזעג םָעלַּב טָאה י* :ןּבעל טוָאלעג ךיא טלָאװ יז ןוא ,טעגרהעג רעכיז ךיד דנוצַא ךיא טלָאװ ,רימ

 סע ביוא דנוצַא ןוא ;געװ ןפיוא ןגעקטנַא רימ טסײטש וד א ,טסוװעג טינ ּבָאה ךיא םורָאװ ,טקידניזעג ּבָאה ךיא :טָאג ןּופ
 ,ןשטנעמ יד טימ י"ג :ןעמָעלְּב וצ טגָאזעג טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה** .ןרעקמּוא ךימ ךיא לעװ ,ןגיוא ענייד ןיא טכעלש זיא

 .ןקָלָּב ןּופ ןרַאה יד טימ ןעננַאנעג םֶעַלְּב ויא .ןדער ּוטסלָאז סָאד ,ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא סָאװ טרָאװ סָאד רָאנ רעּבָא

 -עג םיב סָאװ בָאֹומ"ריִע ןייק ןועקטנא ןעגנַאנעגסױרַא םיא זיא רע ןּוא ,טמוק םֶעֹלַּב זַא טרעהעג טָאה קָלֶּב ןוא* |

 ךיד ,ריד ּוצ טקישעג ןקיש טיג ךיא ּבָאה :ןעמָעלַּב וצ טגָאועג טָאה קֶלָּב ןוא . .קרַאמענ קע םייּב סָאװ ,ןֹונרַא ןופ קרַאמ
 טָאה** ?ןָאטּוצנָא דובּכ ריד דנַאטשמיא טינ תמא רעד ןיא ךיא ןיִּב ?רימ ּוצ ןעמוקעג טינ ּוטסיּב סָאװרַאפ  ?ןפור וצ

 טָאג סָאװ טרָאװ סָאד ?ןדער סעפע רָאג .ךיא ןעק יצ ,דנּוצַא ;ריד ּוצ ןעמוקענ ןיּב ךיא ,עז :ןקָלֶּב וצ טנָאעג םֶעלִּב |

 ןייק ןעמוקעג ןענייו ייז ןוא ,ןקָלָּב טימ ןעגנַאגעג זיא םָעלִּב ןוא * .ןדער ךיא לעװ טָאד ,ליומ ןיימ ןיא ןָאטנײרַא טעה
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 ןּוא רעדניר טכַאלשעג טָאה קֶלֶּב ןוא <  .תֹוצּוח-תַירק |

 סָאװ ןרַאה יד ּוצ ןּוא ,ןעמֶעלַּב וצ טקישעג טָאה ןּוא ,ףָאש

 קֶלָּב טָאה ,ירפ רעד ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא * .םיא טימ

 -תֹומָּב ןייק טריפעגפיורַא םיא טָאה ןּוא ,ןעמֶעלְּב ןעמונעג
 םעד ןּופ לייט ַא ןעזעג ןטרָאד ןופ טָאה רע ןּוא ,לַעַּב

 .קלָאפ

 ןּביז ָאד רימ יוב ;ןקָלָּב ּוצ טנָאזעג םֶעֹלְּב טָאהי ןר
 ןּביז ןוא ןסקָא ןּביז ּוצ אד רימ טיירג ןּוא ,תוחּבומ* =
 ,טדערעג טָאה םֶעֹלְּב יוו ױזַא ןָאטעג קֶלֶּב טָאה* .סרעדיוו

 ַא ןוא סקָא ןָא טכַארּבעגפיוא ןּבָאה םֶעֹלִּב ןּוא קֶלֶּב ןּוא

 ;ןקָלָּב וצ טגָאזעג טָאה םֶעֹלַּב ןוא* .חּבומ ַא ףיוא רעדיוו
 ;ןייג לעװ ךיא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייד ייּב ךיז לעטש

 רַאפ סָאװ ןּוא ,ןגעקטנַא ןפערט טָאג רימ ךיז טעװ רשפא
 ןוא .ןלייצרעד ריד ךיא לעװ ,ןוייוו רימ טעװ רע ךַאז ַא

 טָאג ןוא* .טרָא ןכיוה ַא ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע
 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ;ןעמֶעלְּב רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה
 ּבָאה ןוא ,טיירגעגוצ ךיא ּבָאה תוחבומ ןביז יד :טגָאזעג

 טָאה * .חּבומ ַא ףיוא רעדיוו ַא ןוא סקָא ןַא טכַארּבעגפױא

 טָאה ןּוא ,ליומ סמֶעלִּב ןיא טרָאװ ַא ןָאטעגנײרַא טָאג

 .ןדער ּוטסלָאז יװַא ןוא ,ןקֶלָּב וצ םּוא ךיז רעק :טגָאזעג

 יב טייטש רע טשרע ,םיא ּוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה *

 טָאה' .בָאֹומ ןּופ ןרַאה עלַא ןוא רע ,רעפּפָאדנַארּב ןייז

 ;טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךּורּפש ןייז ןביוהענפיוא רע

 ,קֶלָּב ןריפ ךימ טּוט םָרַא ןּופ

 :בָאֹומ ןופ ךלמ רעד גרעּב-חרומ יד ןּופ

 ,ןבקעי רימ טליש םּוק
 .ןלארשי ךּולפ םּוק ןּוא

 ןטליש ךיא לָאז יו *

 ?טינ טליש טָאג ןעמעוו

 ןכּולפ ךיא לָאז יװ ןּוא

 ?טינ טכּולפ הוהי ןעמעוו

 ,םיא ךיא עז ןולעפ יד ןּופ ץיפש ןּופ םורָאװ <

 6 ,גכ-40 ,בכ

 הַלֶשְיו ןאָצְו רַקְּכ קָלְּב חכו :תֹוְצִח תירק ואבו קָלְּב רע 5
 -תֶא קֶלְּב חיו רבב יהו :וִּתַא רֶׁשֲא םירשלו ,םְלבְל אמ

 :םֶעֶה הצק םָּׁשִמ אְרָיַו לב תֹומְּב ו והלעיו בלב
 נכ

 ןכָהְו תֶחְּבְזִמ הָעְבִׁש הָוְב יִלדהַנּב קָלֶּב-לֶא םֶעְלִּב רָמאָ *
 רֶׁשֲַּכ קֶלְּב שעיו :םיִליֵא הָעְבְִׁו םיִרָפ הָעְבִׁש הָוְב יל :

 - מאו :ַחָבִּמַּב ליִאְו רפ םִעְלְבּ קָלּב לעג םִעְלְּב רד
 הרָרָּקִי יָלּוא הָבְלֶאְו לתלעזלע : בציִתה קֶלֶבָל םֶצָלְּב
 :יפש לוו ךל יִּתדִנְִו ינַארייהמ רֶכְדּו יתארקל הָוהְי

 תחומה תעבש-תָא וילא רמאיו םעָלְּב-לֶא םיהְלא רק ד
 יפב רֶבָּד הָוהְי םשו :ַחֵכִמַּב לאו רפ לַעֶאְו ית ה
 ולא בשמ :רֵּבִדְת הֶכְו קָלְּב-לֶא בּוש רֶמאַֹו םעְלִב ו
 ולָשִמ אש ;בָאֹומ יִרָשלָכְו אה ותָלל-לַע בַצְנ הנה ד

 םֶדְקייִרְרַהְמ טאומדדלמ קָלָב יח םראךמ רמאו |
 אל בֹקֶא הָמ :לארׂשי המעו .הכלו במעי ילדהְרֶא הָכְל ח
 ןכירָצ ׁשאַרְמייּכ !הָוהְי םע אֵל ז מפ א הָמּו לֶא הפק <

 אל םִינַבּ ןשי רדְבל םֶעְוֶה ּונְרּוׁשֲא תֹועָבּנִמּ נָאר
 לארשי עַבְרְדתֶא רָּפֶסִמּו בקע רפְע הָנָמ ימ :בָשְחְתִי י
 רֶמאַֹּו :ּוהְמִּכ יִתיִרֲחַא יִהְתּו םיִרָׁשְי תומ יִׁשְפַנ תֶמָּת א

 הגה \ךיתחקל י יבא בל יל ָתיִׂשָע המ םעְלִּב-לָא לֵלְּב
 דִוהְי םיִׂשָי רשא תא אלה רמאיו ןעיו ;ךֶרֶב ָּתְכָרַּב בי
 יתא אָניִדְל קֶלּב ולא רָמאנ ;"מרל רֶמְׁשֶא ותא יּפְּב 'פח

 הָאְרִת והצק םָּפֶא םשמ ינֲארִּת רֶׁשֲא ַחַא םוקְמדלֶא
 םכיפצ הָרש ּוהחקיו :םָׁשִמ יל הֶאְרִת אָל וָּלְכְו די

 ליאו רֶּפ לעו תֹלְְּזִמ הָעְבִׁש - הגקפה שאְרדלֶא

 יכְנָאְו ףִתְלְִילע הָפ ביתה קָלְּב-לֶא רֶמאֹל :ַחָבִמִּכ י
 ָפְּכ רַבָּד םֶשמ ביילא הָוהְי רק :הֶּכ הֶרָּקִא =

 ה סח הי ,2

 .ןָא םיא ךיא קּוק ןכייה יד ןּופ ןּוא

 ,רעדנּוזַאּב טור סָאװ קלָאפ ַא ,עז

 ,תומוא יד ןשיווצ טינ ךיז טנכער ןּוא

 ,בקעי ןופ ביוטש םעד טלייצעג טָאה רעװ יי

 ?לארשי ןּופ ןעמָאז םעד טנכערַאּב ןּוא

 ,עקיטרַאפטכער יד ןּופ טיוט םעד לעז ןיימ ןּברַאטש לָאז
 !רענייז יװ ןייז ףוָס ןיימ לָאז ןּוא

 טשרע ,ןעמונעג ךיד ךיא ּבָאה םיאנוָׂש עניימ ןטליש ּוצ ?ןָאטעג רימ וטסָאה סָאװ :ןעמֶעלַּב ּוצ טגָאזעג קֶלָּב טָאה יי
 .טשטנעּבעג ּוטסָאה ןשטנעּב רָאג

 .ןדער ּוצ ןטיה ךיא זומ סָאד ,ליומ ןיימ

 ןיא ןײרַא טּוט טָאג סָאװ סָאד ,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה ןוא טרעפטנעעג רע טָאה *
 ,טרָא רעדנַא ןַא ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ טימ םּוק :םיא ּוצ טגָאועג קֶלָּב טָאה *

 טליש ןּוא ;ןעז טינ םיא ּוטסעװ ןצנַאג ןיא רעּבָא ,ןעז ּוטסעװ םיא ןּופ לייט ַא ויולב ;ןטרָאד ןּופ ןעז םיא טסעוו ּוד סָאװ

 .ןטרָאד ןּופ םיא רימ

 א ףיוא רעדיוו ַא ןוא סקָא ןא טכַארּבעגפיױא ןוא ,תוחבזמ

 ןביז טיובעג טָאה רע ןוא ,הָוסְּפ ץיפש ןפיוא םיפוצ דלעפ םעד ּוצ ןעמונעג םיא טָאה רע ןּוא יי

 "ב ָאד ךיז לעטש :ןקָלָּב ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא י* .חּבומ ַא

 ןָאטעגנײרַא טָאה רע ןּוא ,ןעמֶעלַּב רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאג טָאהיי .ןטרָאד ןפערט ךיז ןייג לעװ ךיא ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייד



 = 0 קל ,רברממ 4 ,דכ-וק ב

 יז מָצִנ וו וילא אֹבָי בדת הו לבל בוש רֶמאֵּה
 ֶּבַדיהַמ קֶלֶּב ול מא ותא במ יִָׂשְוותָלָ-לַע
 חי זדעזאה עָמשּו קֶלָּב םּוק מא לָׁשְמ אשוו היה
 שי קבהְנְתִיְו םֶדאַרְְ בֹוכיו לא שיא אֶל רּפֶצ וב יֵרָע
 .כ רָב הוה הָעְמיק אֵלְו רֵּברְו השעַי אָלְו לַמָא אוָהַה
 אכ "אְלְו בלע ןוא טיפת"אל :הָנָביִׁשֲא אָלְו דרב יחל
 וב דלמ תעורתו מע ליָהלֶא הוי לֵאְרׂשִיְּב לֶמָע הֶא
 בכ שחנאל יִּכ ול םאר תֶפֵעֹותִּכ םִיָרְצִּמִמ םָאיִצִמ 5
 לֵאָרׂשִילּו בלעיל רמי תְַּכ לֵארְׂשִיְּב םֶסָקדאַלְ בלב
 דכ אל אְַָׂתִי יִרָאכְו םּוקי איִבָלְּכ םֶעיוַה לא לפיה
 הכ טֶלָּב רָמִא :הְָּׁשִי םיללַח"סדו ףֶרֶמ לכא"דע בֵּכְׁשִ
 כ ןַעיו :ּנָבְרְבְת אֶל ךרפ"מנ ונבקת אל ביג םֶעְלִּב-לֶא
 לָּכ רמאל לולא יִּתְרַּבִד אלה קָלְּבִדדלֶא רֶמאֹו םֶעְלְּב

 ישש םבָעלִּב-לֶא קֶלָּב רֶמאֹיַו :הֶׂשֲעָא ותא הָוהְי -ֵּבַרָי-רֶׁשֲא
 םיִהֹלֶאָה 5 שי ילוא רחא םוקמדלָא ל חמא אָצ-הְבִל
 חכ רועּפַה שאר םַעְלּבדתֶא קָלֶּב = ּוםֶּׁשִמ יל ותפהו
 טכ "הֶנְב קָלָבְלֶא םִעְלִּב רמא :ןמישיה ינפילע ףשנה
 םיִרָפ הָעְבִׁש הֶוְּב יל ןכְהְו תחבומ הָעְבִׁש הֶוְב יל
 - ל יָּפ לעו םַעְַּב רַמָא רֶׁשֲַּכ קֶלְּב ׂשַעַיַו :םליא הָעְבִׁשְ
 ;ַחָבְִּמַּב לי

 םּוא ךיז רעק' :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ליומ ןייז ןיא טרָאװ ַא |
 וצ ןעמוקעג רע זיא * .ןדער ּוטסלָאז יױװַא ןוא ,ןקֶלֶּב וצ
 ןרַאה יד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ןייז ייב טייטש רע טשרע ,םיא
 סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה קֶלָּב ןּוא ;םיא טימ בָאֹומ ןּופ

 ,ךורפש ןייז ןביוהעגפיוא רע טָאה * ?טדערעג טָאג טָאה
 | 0 :טגָאזעג טָאה ןוא

 ,רעה ןּוא ,קֶלָּב ,ףיוא ייטש
 =  :ֹוּפִצ ןופ ןוז ,רימ ּוצ םענרַאפ
 ,ןגָאז ןגיל לָאז רע ,טָאג זיא ןַאמ ַא טיני

 ..ןּבָאה הטרח לָאז רע ,דניקנשטנעמ ַא טינ
 אט טינ ןעד רע טעװ ,טגָאז רע זַא
 ?ןייז םייקמ טינ סע רע טעװ ,טדער רע זַא ןוא
 - ,ןעמונרַאּפ ךיא ּבָאה '!שטנעּב, ,עז"

 .ןטלַאהּפָא טינ סע ךיא ןעק ,רע טשטנעב ןוא
 ,בקעי ןיא טכערמוא ןייק טינ טעו עמי =

 -.לארשי ןיא הלווע ןייק טינ טקרעמ עמ ןּוא
 0/0/09 = - ,םיא טימ זיא טָאנ ןייז הוהי
 = / .םיא ףיוא זיא ךלמ ןּופ טייקילעוטייל יד ןוא

 | - ,םִיַרצִמ ןופ סױרַא ייז טיצ טָאג = |
 .םיא רע זיא ריטלזיוו ַא ןופ רענרעה יװ דכ

 ,בקעי ןיא ףושיפ ןייק ָאטינ םורָאו* | | א יאְלְו לָאדׂשִי-תֶא דרבל הוי יֵניֵעְּב בוט יכ םָעְלְּב ארי
 \ .לארשי ןיא שינעגָאזרָאװ ןייק ןּוא רֶבְרִּמַה-לֶא תָשיו םיִׁשְָ תאֵרְקִל םִעַפְּ-םעְּפִכ .ךלָה
 טגָאזעג .לארׂשי ןוא בקעי ןּופ טרעװ דנּוצַא ב ןֵכֵׂש לארשיי-תֶא אריו יי תֶא םִעְלִב אשיו !ויָנָּפ
 | =  ןָאטעגפױא טָאה טָאג סָאװ ג ירמאיו לָׁשִמ אשי :םיהלא חור יִלָע יִהְתַ ויטבשל
 ,עטניבייל ַא יװ ףיוא טייטש סָאװ קלָאפ ַא ,עו* ד טבָאָנ ןיֵעָה םֶתָׁש רֶבָּנִה םִאָּו רעֶב נב םעְלְּב םָאְנ
 | ;םיל ַא יװ ףיוא ךיז טבייה ןּוא יול לפנ הָוחְי יש הוחמ רֶׁשֲא לאהירמא מש

 ,ּביור טסע רע ויּב טינ ךיז טגייל רע | -
 .רע טקנירט ענעגָאלשרעד ןופ טולב ןּוא | | חמת ץנק'דכ קמ מק היא

 טָאה יי .ןשטְנעּב םיא ּוטסלָאז ןשטנעּב טינ ןּוא ,ןטליש םיא ּוטסלָאז ןטליש טינ :ןעמֶעלַּב ּוצ טגָאזעג קֶלָּב טֶאה" =
 - ,ןדער טעװ טָאג סָאװ ץלַא :ןגָאז ּוצ יוזָא ,ריד וצ טדערעג טינ ךיא ּבָאה :ןקָלָּב ּוצ טנָאועג טָאה ןּוא טרעפטנעעג םֶעלִּב
 <  ;טרָא רעדנַא ןַא וצ ןעמענ ךיד לעװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא ;םּוק :ןעמעלְּב ּוצ טגָאועג קֶלְּב טָאה " ?ןָאט ךיא לעװ סָאד
 - ?ןעמֶעלִּב ןעמונעג טָאה קֶלָּב ןּוא יי .ןטרָאד ןופ ןטליש םיא רימ טסעוו ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעוליווו טעוו רשפא
 ןוא ,תוחבומ ןביז אד רימ יוב :ןקָלָּב וצ טגָאועג םָעֹלַּב טָאה* .עטסיװ רעד ףיוא ּפָארַא טקוק סָאװ ,רועָּפ ץיפש םּוצ
 יפיוא טָאה רע ןוא ,טגָאזעג טָאה םָעֹלְּב יװ יװַא ןָאטעג טָאה קָלָּב ןּוא* .סרעדיװ ןּביז ןּוא ןסקָא ןּביז ּוצ ָאד רימ טיירנ
 .חּבומ ַא ףיוא רעדיװ ַא ןּוא סקָא ןַא טכַארּבעג

 ןעגנַאגעג טינ זיא רע ןוא ,לארשי ןשטנעּב ּוצ טָאג ןופ ןניוא יד ןיא ןלעפענליוו ויא סע זַא ןעזעג טָאה .םעֹלִּב ןוא י דר
 םָעֹלְּב ןוא* .רּבדמ םּוצ םינפ ןייז טרעקעג טָאה רע רָאנ ,סנכייצ"ףושיפ ןגעקטנַא ,לָאמ עקידרעירפ יד יװ ױזַא = =

 ףיוא ןעמוקעג ויא טָאג ןופ טסייג רעד ןוא ,םיטבש ענייז טיול ןעור לארשי ןעזעג טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טָאה
 | :טנָאזעג טָאה ןוא ,ךורפש ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא* .םיא

 ,רֹועְּב ןופ ןוו רעד םֶעלַּב טדער יװַא

 ;גיוא םענעּפָא ןטימ ןַאמ רעד טדער יװַא ןּוא
  ,רעטרעװ סטָאנ טרעה סָאװ רעד טדער יױזַא +

 ,ןעז רע טוט יִדָש ןופ גנואעז יד סָאװ
 :עטקעלּפטנַא ןגיוא טימ ,ןלַאפעג
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 ,בקעי ,ןטלעצעג ענייד ןענייז ןייש יו *
 < - !לארשי ,ןעגנוניווו ענייד

 ,טקערטשעגסיוא יז ןענייז רעמייבלטייט יו *
 | - 0000 ,ףײט םייּב רענטרעג יװ | |

 ,טצנַאלפעג טָאה טָאג סָאװ ןעָאלַא יו = =
 - .רעסַאװ םייּב ןרעדעצ יװ

 | ,גייווצ ןייז ןופ ןעניר טעוו רעסַאח = =
 ;רעסַאװ ליפ ייב ןייז טעװ ןעמָאז ןייז ןוא =

 ,ךלמ ןייז ןייז טעװ ןגנַא ןופ רעכעה ןּוא
 .הכּולמ ןייז ןייז טעוו ןביוהרעד ןּוא
 ,םיִרצִמ ןופ סיורַא םיא טיצ טָאְגי

 ;םיא רע זיא ריטלזיוו ַא ןופ רענרעה יוו
 ,טנייפ ענייו ,רעקלעפ יד ןרעצרַאּפ טעוו רע
 = ;ןקַאנקעצ רענייב ערעייז ןּוא
 = .ןרעכעלכרוד ןלעוו ןלייפ ענייו ןוא
 ,ּבײל ַא יװ ךיז טנייל רע ,טינק רע*

 ?ןציירפיוא םיא ןעק רעוו-עטניבייל ַא יוו ןּוא
 | = ,ךיד ןשטנעּב סָאװ יד טשטנעּבעג |

 - !ךיד ןטליש סָאװ יד ןטלָאשרַאפ ןּוא

 ;ןעמֶעלִּב ףיוא טמירגעג ןקָלָּב ןּופ ןרָאצ רעד טָאה יי
 קֶלָּב ןוא ;טנעה ענייז טימ ןָאטעג שטַאּש ַא טָאה רע ןּוא
 ּבָאה םיאנוָש עניימ ןטליש ּוצ :ןעמֶעלִּב ּוצ טנָאזעג טָאה

 טשטנעּבעג וטסָאה ןשטנעּב רָאג טשרע ,ןפורעג ךיד ךיא =
 = ;םייה ןייד ןיא ריד ףיולטנַא דנּוצַא ןּוא ** .לָאמ יירד ןיוש
 ,ןָאטנָא ריד ךיא לעװ דובּכ סיורג ,טרעלקעג ּבָאה ךיא
 םֶעֹלְּב טָאה * .דובּכ ןּופ ןטימרַאפ ךיד טָאה טָאג טשרע
 ענייד ּוצ ךָאנ טדערעג טינ ךיא ּבָאה :ןקָלָּב ּוצ טגָאזעג
 ;ןגָאז וצ יוזא ,רימ וצ טקישעג טסָאה ּוד סָאװ ,םיחולש
 ןוא רעּבליז טימ לּופ זיוה ןייז ןּבעג רימ לָאז קָלָּב ןעוו =

 ,טָאנ ןופ לעפַאּב םעד ןטערטרעּביא טינ ךיא ןעק ,דלָאג |
 ;ןצרַאה םענעגייא ןיימ ןופ סטכעלש רעדָא סטוג ןָאט ּוצ
 דנּוצַא ןוא * ?ןדער ךיא לעװ סָאד ,ןדער טעװ טָאג סָאװ
 סָאװ ןדײשַאּב ריד ךימָאל ,םּוק ;קלָאפ ןיימ ּוצ ייג ךיא ,עז
 ןופ ףוָס ןיא קלָאפ ןייד ּוצ ןָאט טעװ קלָאפ עקיזָאדסָאד
 טָאה ןּוא ,ךּורּפש ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא += .געט יד
 | :טגָאועג

 ,רֹועְּב ןופ ןוז רעד םִעֹלְּב טדער יֹוזַא
 ;גיוא םענעּפָא ןטימ ןַאמ רעד טדער יװַא ןוא

 ,רעטרעװ סטָאג טרעה סָאװ רעד טדער-יוזָא 6 =
 | -ןטסכעה םעד ןופ ןיימ םעד סײװ ןּוא =

 -  ,ןעו רע טּוט יִדָש ןופ גנואעו יד =
 :עטקעלּפטנַא ןגיוא טימ ,ןלַאפעג = <

 = ןדנּוצַא טינ רעּבָא ,םיא עז ךיאי* =
 ;טנָאנ טינ רעּבָא ,ןָא םיא קוק ךיא
 ,בקעי ןּופ סױרַא טערט ןרעטש ַא

 קלּב ,רּבדמּב = |
 ה

 ן

 ז

 זי

 טי

 + "בש } שא 4 | א עז = + ו ד יק רעבל הָיהְידסַא יִּכ :דנק עלפב םישו דדבשומ ןְתיֵא ככ

 :ילֵאְרְׂשִי ףיתנכשמ .בקעו ףְלָחֶא ובטדדהמ = :םיניע
 םְִרֲאַּכ הָוהְי עטֶנ םיִלָהֲאַּכ רַהָנ ילע תֶננּכ יִִׂנ םִלָחְנִּ
 ור םיפר .םימּב .וערח וולדמ םִיַמ--לי :םִָמדיע
 םכירעעמ וָאיִציִמ .לא :וִתְכְלַמ אשתו ופלמ גנָאמ
 םֶרָני םֶהיֵתְמצַעְו ויָרָצ םייג לפאי ול םַאְר תַפעותָּכ
 וטמיקו יִמ איִבָלְכּו יִרֲאַּכ בֵכָׁש עֶרְּכ וָָחְמִי ווָצִחְ
 םָעלַּבילֶא קָלָּב ףאדדחנ :רּורָא ךירְראְו רָב ְּךיִכְרְִמ
 ךיִתאֶרְקיִבְיִא בֵקְלֶעְלְּב-לֶאקֶלְּב רֶמאֹּיַויִּפַּכ-תֶאקִּפִִיַו
 ךקדחרְּב הָּתִעְו :םיִמָעְפ שֶלָש הָז ְךֶרֶב ָּתְכָרְּב דה
 הדוהו ּךעָנְמ הגהו ידפכא דבּפ יִּתְרַָא .ףֶמֹוקְמ--לֶא
 אמ ללב ישא רמה לא טל סא ךיִכָאְלַמילֶא םג אלה קָלָּב-לֶא םַעְלִּב רָמאו :דוָבָּכִמ
 תושעל הָוהי יפיתֶא רבעל לצוא אל בה ףֵמּכֹותִב
 .+רּמרַא ותא הָוהְי רֵּכְדִי-רׁשֲא יפלמ הָעָר וא הבט
 םכעְה השעי רֶׁשֲא ףצעיא הכל מעל ףלוה ננה הת
 םכָאְנ ךמאנ וָלְׁשִמ אשימ :םימוה תיִרֲחַאְּב ךמִעְל הוה
 מש םָאְנ :יִעָה םֶתְׁש רֶבָנַה םָאָנּו רעְב יָנְב םֶעְלַּב
 יולת לפנ הָוחְנ ידש הזחמ ןוילע תעד עדו לֵאייִרְמַא
 בֶכֹוּכ רד בורס אלו ונרושא הָּתַע אלו ּונָארַא :םִיָניֵע

 רקְרִקְו בָאֹמ יִתָאַּפ ץחְמו לֵאָרְׂשִיִמ טֶבֵׁש םֶקְו בלעימ
 יביא ריעש השר הָיְָו הָׁשִרְי םֹורָא הָיָהְוגתֶׁשֹינְּב-לּכ
 :ריִעֵמ דיִרָׂש דיִבֵאָהְו בקמ ךרַיו :ליח הָׂשָע לֵאָרְׂשִי
 קלָמע םיוג תישאר רמאמנ וָלָׁשִמ איוו קלמעדתא אריו

 רמאפ ולשמ אשינ יִניִקֲה-תֶא אריו :דבא ידע ותירחאו אנ |

 היחו ימ יוא רמאוו לָׁשְמ או :ָּבְשִּ רוׁשֲא הָמ"רע 5
 "םִנְו רֶבָעיּונעְו רושא עו םיתּפ דימ םיִצְו :לֶא ומְש דכ
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 ,לארשי ןּופ ןייטשפיוא טעװ רעטפעצ ַא ןּוא
 ,בָאֹומ ןופ ןעלקניוו יד ןקַאהעצ טעוו ןּוא
 .תֵש ןופ רעדניק עלַא ןכערבעצ ןּוא

 י ,ּברַא ןַא ןרעװ טעװ םֹודָא ןּוא =
 | ;טנייפ ןייו ,ריִעָש ןרעװ טעװ ּברַא ןַא ןּוא
 | .תורּובנ ןֶאטפיוא טעוו לארשי ןּוא

 ,ןקיטלעוועג רענייא טעוו בקעי ןּופ ןּוא =
 ..טָאטש ןּופ ביילברעביא ןַא ןעגנערּברעטנוא ןוא =

 .טגָאועג טָאה ןוא ,ךּורּפש ןייז ןביוהעגפיוא טָאה ןוא ,קֵלָמַע ןעזעג טָאה רע ןוא =

 .גנַאנרעטנּוא םּוצ זיא ףוָס ןייז ןּוא ,קָלֶמַע יא רעקלעפ ןופ ּבײהנָא רעד |

 :טגָאזעג טָאה ןוא ,ךּורּפש ןייז ןביוהעגפיוא טָאה ןוא ,יניק םעד ןעזעג טָאה רע ןוא
 | ,גנּוניֹוװ ןייד זיא טסעפ =

 .;טסענ ןייד זיא זלעפ ןיא טכַאמעג ןּוא

 :טגָאועג טָאה ןּוא ,ךורפש ןייז ןביוהענפיוא טָאה רע ןּוא "
 .!ןָאט עקיזָאדסָאד טעװ רע ןעוו ןבעל ןעק רעו ,ייוו <
 ,םיּתִּכ יד ןופ גערב םעד ןּופ ןעמוק ןלעוו ןפיש רעּבָא =

 = ןיֵק ןייז טעװ ןקיליטרַאפ םוצ רעּבָא *
 .ןעגנַאפ ךיד רּוׁשַא טעװ סָאװ רעדייא

 ;רָבֵע ןקינייפ ןוא ,רּוׁשַא ןקינייפ ןלעװ יז ןוא
 .גנַאגרעטנּוא םּוצ זיא ךיוא רע ןוא
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 הנ בו יב בשו - םֶפְלּב םֶקְ בא יִדָע אה
 | = חב | ו פ 7 ברד לה ל קל

 ;בָאֹומ תנב-לֶא תֹונְול םָעָה לֶחָיו םיטשב לארשי בשיו
 ב ווֲהּתְׁשִּיַו םַעָה לכו ןהיהלא יבול םִעְל ןאָרְקִּתַו

  הדָוהְי ףאזרחמנ רועפ לעבל לֵאָרְׂשִי דמעה .?ןחיהלאל |
 + םֶֶה יִׁשאֶר-לָּכיתֶא חק הש מלא הָוהְי רֶמאֹו:לֵאָרְׂשְִּב
 = זדוהָיףַא ןורח בָשָי שמשה דגנ הוהיל םָתֹוא עקוהו
 ה ׁשיִא ּוגְרַה לארש יטפשילֶא השמ רמאיו :לארשימ
 ו לארשו ינכמ שיא הגהְו :רועפ לעבל םיִרָמְצְנה וישא
 -לָכ יניעלו השמ יניעל תיִנְדַּמַה-תֶא זיִחָא-לָא ב בָרְקִנ אָּב
 :דעומ לָהֶא חַתָּפ םיִכב הֶמַהְו לארשיהנב תדע
 - הקו הָרֵעָה ךותמ פק ןהפה ןֶרָהָאְְּב רזֲעְלַאְדּב םֶהָנִּ
 = ח רקדו הּבִקַה-לֶא לֵאָרְׂשִיישיִא רחא אבי ודב חמה
 | הָתְבלילֶא הָׁשִאָה-תֶאְו לָאָרְׂשִי שיא תא םֶהיֵנְׁשידִתֶא
 ט הפנמב םיתמה ויהיו :לֵאָרְׂשִי ב לעמ הָפָנַּמַה רַצֲעּתַו
 ּפ לאם םיִרְׂשֶעָ הְָּבְרַא

 'פמ אורה

 -עגקעװַא: זיא ןוא .ןענַאטשעגפױא זיא םָעֹלַּב ןוא *
 .ךיױא ןוא ,םייה ןייז וצ טרעקענמוא ךיז טָאה ןוא ,ןעגנַאג
 .געוו יי ףיוא ןעגנַאגעג ויא קָלֶּב

 קלָאפ ו סָאד ןוא | םיטָש ןיא ןסעזעג זיא לארש ןּוא ג הב

 .בָאֹומ ןופ רעטכעט יד טימ ןייז הנומ ןעמונעג טָאה * "*"
 רעפפָאטכַאלש יד ּוצ קלָאפ סָאד ןפורעג ןּבָאה יז ןּוא :

 טָאה ןּוא ,ןסעגעג טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,רעטעג ערעייז ןּופ

 ךיו טָאה לארשי ןוא* .רעטעג ערעייז ּוצ טקּוּבעג ךיז

 טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא ,רֹועְּפ ןּופ לַעַּב םעד ןָא טפעהַאּב

 :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאג טָאה* .לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאה
 ףיוא ₪ גנעה ןּוא ,קלָאּפ םעד ןופ טיילטפיוה עלַא םענ

 טָאג ןּופ ןרָאצמירג רעד ןּוא ,ןּוז רעד ןגעקַא טָאג רַאפ

 טגָאזעג טָאה השמ ןוא* .לארׂשי ןּופ ןרעקּפָא ךיו טעװ

 עניז רעכעלטיא טעגרה .:לארׂשי ןּופ רעטכיר יד וצ

 .רּועָפ ןופ לַעַּב םעד ןָא טפעהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 "עג ויִא לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןַאמ ַא טשרע* = =

 רַאפ תיִידְמ א רעדירב ענייז וצ טכַארּבעג טָאה ןוא ןעמוק

 ינײֵא םייּב טנײװעג ןּבָאה יז תעּב ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ הדע רעצנַאג רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא ,ןהשמ ןופ ןויוא * ידה
 ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,ןהפ םעד ןרהַא ןופ ןּוז םעד ,רֶזֶעלֶא ןּופ ןוז רעד סחניפ ןעורעד טֶאהי .דעֹומ-להֹוא ןופ גנַאנ
 ןיא לארשי ןופ ןַאמ םעד ךָאנ ןעגנַאנעגנײרַא זיא רע ןוא* ;טנַאה ןייז ןיא ויפש ַא ןעמונעג טָאה ןוא ,הדע רעד ןשיווצ ןופ

 זיא הפומ יד ןּוא  .ךיוב ריא ךרּוד יורפ יד ןּוא ,לארשי ןופ ןאמ םעד ,ןכָאטשענכרוד ןדייב יז טָאה ןּוא ,רעמַאק רעד
 .לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאּפ
 יי ר - .טנזיוט קיצנַאװצ

 :ןגָאז .וצ יװַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא . ₪3 רטלאדב ם םֶהָנימ < :רמאל השמדלַא ; הוי רכדו
 ,ןהפ םעד ןרהַא ןופ ןוז םעד ,רָוֶעלֶא ןופ ןוז רעד סחניפ יז ואְנַכְּב לֵאְרְׂשִיינְּב לַעַמ יִתְמָחְ"תֶא .בישה ןחפה ןרָהֵא
 לארשי ןי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןרָאצמירג ןיימ טרעקענּפָא טָאה | :יקָאנְב לֵאָרְׂשייינְּב"תֶא יִתיִלְכאְלְו םֶכֹותְּב יִתָאְנַק"תֶא

 שיװצ ןגעװטענײמ ןּופ ןעמּונעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ טימ | ל התה ":םולש יִתרְּבדתֶא ול ןתנ לנה רמא ןֵבִל
 ו רער ר מעטא יו טינ גאה - ןוא יז וויטאל אנק רׁשֲא תה םֶלוע תַּנִהְּכ תיִרְּב ירא וערולו
 וי רשָא הָּכִמַה טָארשי שיא םֵׁשְו :לארשי ינב"לע רָפְכו
 דנוב ןיימ םיא בינ ךיא ,עז :גָאז םּורד < .ןרָאצ ןיימ ןיא | .?ינעמשל באדתיב איש אוָלָטְדִּב יִרְמִז תינְרִּמַהתֶא הכה
 םיא ךָאנ ןעמָאז ןייז ןוא םיא ןייז לָאז סע ןוא * .םולש ןופ | ₪ מא שאר רוצ"תב יב תִנְיְרִּמַה הָּכְּמַה השאה םֵׁשְ

 :ךיז טָאה רע סָאװ רַאּפרעד ,הנוהכ רעקיבייא ןּופ דנוּב א ומה :אוָה ןיִרְמְּב באחתיב |

 :ףיוא ןעוועג רפכמ טָאה ןוא ,ןגעוו סטָאג ןייז ןּופ ןעמּונעגנָא

 יב .לארׂשי ןּופ רעדניק יד | | 0

 ןיא ,תינָידמ רעד טימ .ןרָאװעג ןגָאלשרעד זיא סָאװ ,לארשי ןּופ ןַאמ םענעגָאלשרעד ם םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןואי 18 | 0

 .רענעגָאלשרעד - רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ** = .םינועמש יד ייּב זיוהרעטָאפ ַא ןופ טשריפ ַא ,ןאֹולָט ןּופ ןוז רעד ירמז ןעוועג
 = .ןידמ ןיא זיוהרעטָאפ ַא ןּופ ןַאמטּפױהקלָאּפ ַא ןעװעג זיא סָאוו ,ןרוצ ןופ רעטכָאט יד יּבזָּכ ןעווענ ויא יורפ רעשינידמ

 העטק'ב בי

 == ןוא ריפ ןעוועג ןענייו ,הפגמ רעד ןיא ןּברָאטשעג ןענייו סָאװ יד ןּוא =
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 :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא :*

 םורָאװ 5 ,ןגָאלש ייז ןּוא ,םינָידִמ יד ןטנייפ טלָאז ריא

 לז סָאװ תולובחת ערעייו טימ טנייפעג ךייַא ןּבָאה יז

 ןופ השעמ רעד ןיא ךייַא ןועקַא טרעלקעגסיוא ןּבָאה

 ןופ רעטכָאט רעד יּבוּכ טימ השעמ רעד ןיא ןוא ,רֹועְּפ

 -רעד זיא סָאװ רעטסעווש רעייז ,ןִידִמ ןופ טשריפ םעד

 השעמ רעד ןיא ,הפגמ רעד ןּופ גָאט ןיא ןרָאװעג ןגָאלש

 | .רֹועְּפ ןּופ

 טָאג טָאה לו ,הפגמ רעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא יי

 םעד ןרהַא ןּופ ןּוז םעד רֶזָעלֶא ּוצ ןוא ןהשמ ּוצ טגָאזעג

 רעצנַאג רעד ןּופ לָאצ יד ףיוא טמענ* :;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהפ

 טלַא רָאי קיצנַאװצ ןּופ ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ הדע

 סָאװ ןכעלטיא ,רעזייהרעטָאּפ ערעייז טיול ,רעכעה ןּוא

 | .לארשי ןיא ליח ןיא סױרַא טייג

 טימ טדערעג ןּבָאה ןהפ רעד רֶוֶעלֶא ןוא השמ ןּוא י

 ױזַא ,ֹוחירי ןּבעל ןדרי םייּב בָאֹומ ןּופ ןעניולפ יד ןיא ייז =

 טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ףעמענפיוא לָאז עמנ* :ןגָאז ּוצ

 -ניק יד ןּוא ,ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יװ ױזַא ,רעכעה ןּוא

 דנַאל ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ לארׂשי ןופ רעד

 .םִיַרצִמ
 ןופ רעדניק יד :ןלארשי ןּופ רוָכּב רעד ,ןבּואר

 יד ןאּולַּפ ןופ ;םיכֹונַח יד ןופ החפשמ יד --ךֹונַח :ןבּואר

 יד ןופ החפשמ יד ןענורצָח ןּופ * ;םיאּולַּפ יד ןופ החפשמ

 'סָאדי .םימרַּכ יד ןופ החפשמ יד ןימרַּכ ןּופ ;םינֹורצָח

 סחניפ ,רּבדמּב

- 

. 

 ףי

 0י) 18 ,וכ16ָ ,הב

 םֶתיִּכִהְ ִייְדִּמַה-תֶא רצ ;רמאל הָׁשֹמ-לֶא הוה רֵּבַדָיַ
 -לַעמכִל לְירֶשֶא םֶהיֵלְכנְּב םכָל ה םיִרָרְצ יִּכ :םֶתֹוא
 הָּכִמַה םִתחַא ןידמ אישְנתב יִבְוָּכ רכְדדלעו רועפ רבד

 פ - הָפּמַה יִרחֶאְַו :רִעִּפ ךבדְלע פנמה
 וכ

 +רמאל ןקפה ןְרָהַאְדִּברֶעלֶא לֵאָו הָשמ-לֶא הָוהְי מאיו
 הגש םיִרׂשָע ןָּבִמ לֵאָרְׂשִייְִּב תַדָ-לָּכ | שארדתא ואש
 רֵּבַרָיַו :לֵאָרׂשִיְּב אָבְצ אֵציילְּכ םָתֹבֲא תיִבְל הָלְעַמְ
 וחד ןקרזלע במ תֹבְרַעְּב םָתֹא ןהפה רֶזְְלֲאְו השמ
 -תֶא ָוהְי הָוִצ ָׁשֲאַּכ הָלֶעָמְ הָנָׁש םירשע ןֶּבִמ :רמאל
 רכְּב ןכואר :םירצמ ץראמ םיִאְציַה לארי ינְבו השמ
 תַחַפְׁשִמ אֹוַּפְליִכֹנֲַה תחפשמ ונח ןבואר יִנְּב לֵאָרְׂשִי
 רִחְַּׁשִמ יִּמְרַכְל יָנורְצִחַה תַחַּפְׁשִמ ןיצָחל יִאְלַּמַה
 השלש םֶהיֵרְִפ יו ינֵּאְרָה תֶהְּפְׁשִמ הֶּפֵא :יִמְרַּכַה
 .:םָאילא אולפ יִנְב .:םישלשו תֹואָמ עַבְׁשּו ףלֶא םיִעָבְראְ
 יאורק םֶריִכֲאַו ןתְדדאּוה םֶריִבֲאַוִתְדִ | לֵאומְנ בלא ינבּ
 חרק--תַרעַּב ןֹרֲהַא-לֵעְו השמ"לע וצה רֶׁשֲא הצעה
 םָהא עַלְבִתַו היֶפ-תֶא ץֶרָאָה חַּתְפּתַו :הוהידלע םֶתֹצַהְּ
 םִיַתאָמּו םיִׁשִמֲח תַא ׁשֵאָה לֶכֲאַּב הָרעֶה תֹומְּב חַרָק-תֶאְ
 ןֹועְמִׁש יִנְּב ם :ּותְמאל הרָקייִגבּ ;םֶנָל ויהיו שיא
 תרחַּפְׁשִמ ןימָיל ילָאומְוה תַחָּפְׁשִמ לָאומְנִל םָתְְֹּׁשִמְל
 יחרוה תַחַּפְׁשִמ חַרול :יִניִכיה תַחַּפְׁשִמ ןיפיל יניִמָיה
 םִיָָׁש ינעמשה תֶחֶּפְׁשִמ הלא ןילואשה תַחַּפְׁשִמ לּואָׁשְל
 ןיפצל ֶתֹּמׁשִמְל לֶניִנְּב .ס  :םִיָתאָמּו ףֶלֶא םיִרְׂשְֶ
 תַחַּפְׁשִמ ילוׁשְל יגחה תחפשמ יחל ינופצה תחפשמ
 זיִרֶעֶה תחפשמ ילעל ינואה תחפָשמ יזאל :ינושה
 :יִלֵאְרַאָה תַחַּפְׁשִמ יִלֵאְרַאְל יִדֹורֲאָה תחפשמ דואל

 יארק ₪ = לצכ 1 ,וכ קוסס עצמאב אקספ 0* ,הפ

 טרעדנוה ןביו ןוא טנויוט קיצרעפ ןּוא יירד ןעוועג ןענייז עטלייצעג ערעייו ןּוא ;םינָבּואר יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז

 ןענייז סָאד .םֶריִבָא ןּוא ,ןְתָד ןוא ,לָאּומנ :ןבָאילֶא ןופ ןיז יד ןּוא" .בָאילֶא :ןאּולַּפ ןופ ןיז יד ןּוא* .קיסײרד ןּוא

 ,למעועג סחרק ןיא ןענרהַא ןגעקַא ןּוא ןהשמ ןגעקַא טגירקעג ןּבָאה סָאװ ,הדע רעד ןּופ ענעפורעג יד ,םָריבַא ןּוא ןֶתָד

 סָאד ןעװ ,ןחרק ןּוא ײז ןעגנולשעגנייַא טָאה ןּוא ,ליומ ריא טנפעעג טָאה דרע יד ןּוא * ;טָאג ןגעקַא טגירקעג ןּבָאה ײז ןעוו

 רָאפ ןרָאװעג ןענייז יז ןוא ,ןַאמ קיצפופ ןּוא טרעדנוה ײװצ יד טרעצרַאפ טָאה רעייפ ַא ןעװ ;ןעמוקעגמוא ויא למעועג

 | | .ןעמּוקעגמּוא טינ ןענייו ןיז סחרק רעּבָא = .ןכייצ ַא

 ןופ החפשמ יד ןענימָי ןופ ;םילַאּומנ יד ןופ החפשמ יד ןלַאומנ ןופ :תוחפשמ ערעייז טיול ןועמש ןופ רעדניק יד :*

 .םילּואָש יד ןופ החפשמ יד ןלּואָש ןּופ ;םיחרַנ יד ןופ החפשמ יד ןחָרָז ןופ * ;םיניכָי יד ןופ החפשמ יד ןעניכִי ןּופ ;םינימָי יד

 .טרעדנוה ייווצ ןּוא טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ייווצ ,םינועמש יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד !+

 ןופ החפשמ יד ןיִגַח ןּופ ;םינופצ יד ןופ החפשמ יד ןענופצ ןּופ :תוחפשמ ערעייז טיול דָנ ןופ רעדניק יד *

 ;םיִרָע יד ןופ החפשמ יד ןירע ןופ ;םינוָא יד ןופ החפשמ יד ןינזָא ןופ *  ;םינוש יד ןופ החפשמ יד ןינש ןּופ ;םיִנַח יד

 יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד < .םילָארַא יד ןופ החפשמ יד ןילַארַא ןופ ;םידֹורַא יד ןופ החפשמ יד ןדֹורַא ןּופ יי



 = 19 ,וכ

 זי ׁשֶמֲחַו ףֶלֶא םיִעָּבְרַא םָהידקְל ךֶניינְּב תַחפָשִמ הָלֶא
 .ש ץֶרְָּ ןנֹאְו רע תַמָ ןְגֹאְו 2 הָדּוהְי יִנְּב ס :תואמ
 כ זרחַּפְׁשִמ הָלָשְל םֶתֹחְּפְׁשִמְל הדוחְידונב ויהיו :ןֶַנְּכ
 :וחרזה תחפשמ חרול יצרפה תחפשמ ץרפל יִנְלְׁשַה
 אכ תַחָפְשִמ לּומָחְל יִגרֶצֶחַה תַחַּפְׁשִמ ןרֶצֶחְל ץֶרֿפינְב ווד
 בכ םיִעְבַשְו השש  םהידקפל הָדּוהְי תַחָּפָשִמ הָלֶא ;יִלּומָחַה
 כ עלות םעְַּׁשִמְלְי ישי ינְּב ס  :תואמ שמחו ףֶלֶא
 וכ תהַּפְׁשִמ בּוָׂיָל :ינופה תַחַפְׁשִמ הופל יעלותה תחפשמ

 הכ רָכששְי תחפשמ הֶלֶא :יִנֹרְמִּׁשַה תַהָּפְשִמ למשל יִבְׁשִיַה |
 כ ינָפ ם :תואמ שלש לא םיששו הָעָּבְרַא םֶהיֵרְקִַל
 תחַפְׁשִמ ןולַאל יִבְרּפַה תַחַפְׁשִמ רֶרֶטְל םָתֹהְְּׁשִמלְל ןלּובז
 זכ תרֶחּפְשִמ הָלֶא :ילאְלחיה תחפשמ לאלחיל ינלֶאָה
 חכ יִנָּב ס :תֹוִאֵמ ׁשֶמֲחְו ףֶלֶא םישש םהידקפל נובה
 טב ריִכָמְל הֶשנמ נב ּםִיָרְפֶאו הש םקחפשמל ףסוי
 תחפשמ דצלנל דַעְלְגתֶא דילוה ריִכְמּויריִכְמַה תחפשמ
 ל למל יִרְזְעיִאַד תחפשמ רֶזֶעיִא רָעְלִנ ִנְּב הָלֶא :יִרָעַלְּגַה
 אל כו לָאְרְׂשאָה תַחַּפְׁשִמ לָאירְׂשַאְו :יִקְלֲחַה תַחַּפְׁשִמ
 בל ָּתָחְו יֵעָדיִמְׁשַה תחפשמ עֶדיִמְׁשּו :יִמָכְשַה תַחַּפְׁשִמ
 גל יִּכ םיִנָּב ול ויהדאל רָפַחְדִּב דפ :יִרְפָהֶה תַחְּפְשִמ

 הָּכְלִמ הָלָָח הָעֹנְו הָלְחַמ דֶמֶפְלֶצ תֹונְּב םֵׁשְ תובא |
 יל םישמחו םינש םלידקפו הֶשנְמ תֹחְפׁשִמ הָלֶא :הַצרְִ

 הל םתחפשמל םִיַרְפֶאינְב ָּלִא ס  :תֹואמ עבו לא |

 ול תהפשמ ןלעל חלקוש נב הלאו :ינחַתַה תחפשמ אל
 ל םינש םהידקפל םִיַרָפָאדיִנְב תֶהְּפְׁשִמ הָלֶא :ינרעה
 ס :םֶתְחָפְשִמל ףסֹוייינְב .הּלֶא תוָאמ שמ ףֶלֶא םישלשו

 חל לפשאל יִעְלַּבַה תַחַּפְׁשִמ עַלָבְל םָתֹחּפׁשִמַל | ןמינב יֵנְּב |
 יל םפופשל :יִמָריִחַאָה תֵחַּפְׁשִמ םריחאל יִלֵבְׁשַאָה תַחּפְׁשִמ

 .םירפא ןּוא השנמ :תוחפשמ ערעייז טיול ףסֹוי ןּופ רעדניק יד **

 .םיִדָעלִג יד ןּופ החפשמ יד ןדָעלִג ןּופ ;ןדֶעלְג ןרָאּבעג טָאה ריכָמ ןּוא ;םיריכָמ יד ןּופ

 ;םיקלָח יד ןּופ החפשמ יד ןקֶלַח ןופ ;םירזָעיא יד ןופ החּפשמ יד-רֶוָטיא :דָעלִנ ןופ

 ;םימכָש יד ןופ החפשמ יד-םֶכש ןּוא ;םילָאירׂשַא יד ןּופ

 סחניּפ ,רּבדמּב

 .םיחרַז יד ןּופ החפשמ יד ןחרַו ןופ

 ;םינּוּפ יד ןּופ

 | 7 ו

 טנויוט קיצרעפ ,עטלייצעג ערעייו שול > ד ןופ רעדניק

 | .טרעדנּוה ףניפ ןוא

 ןָנֹוא ןוא רַע ןוא  .ןְנֹוא ןוא רַע :ןהדוהי ןופ ןיו יד +

 ןופ רעדניק יד ןוא" .ןַעַּ דנַאל ןיא ןּברָאטשעג ןענייז
 יד ןהלֶש ןופ :ןעװעג ןענייז תוחפשמ ערעײז טיול הדּוהי

 ;םיצרַּפ ןופ החפשמ יד ןצְרֶּפ ןופ ;םינֹולַש יד ןופ החפשמ

 ןופ רעדניק יד ןּוא יי

 יד ןּופ החפשמ יד ןענֹורצֶח ןופ :ןעװעג ןענייו ץֶרֶפ

 | סָאד יי .םילּומָח יד ןופ החפשמ יד ןלּומָח ןּופ ;םינורצֶח

 ,עטלייצעג ערעײז טיול הדּוהי ןופ תוחפשמ יד ןעניײז

 .טרעדנוה ףניפ ןוא טנזיוט קיצעּביז ןוא סקעז

 - :תוחפשמ ערעײז טיול רֶכָׂשׂשִי ןופ רעדניק יד *
 .החפשמ יד ןהְוופ ןופ ; ;םיִעָלֹות יד ןופ החפשמ יד --עֶלֹוּת

 ןופ ; ;םיבישי יד ןופ החפשמ יד ןבושי ןּופ *

 יד ןענייז סָאד * | .םינורמָש יד ןופ החפשמ יד ןענורמש

 ןוא ריפ .,עטלײצעג ערעײז טיול רֶכָׂשֹׂשִי ןופ תוחפשמ

 | .טרעדנוה יירד ןוא טנויוט קיצכעז

 ןּופ :תוחפשמ ערעייז טיול ןולובז ןופ רעדניק יד

 החפשמ יד ןענֹולַא ןופ ;םידרס יד ןופ החפשמ יד ןדְרֶס
 .םילָאלחַי יד ןופ החפשמ יד ןלַאלחַי ןופ ;םינולֶא יד ןּופ |

 ערעײז טיול םינולּובז יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד *
 | .טרעדנּוה ףניפ ןוא טנזיוט קיצכעו ,עטלײצעג

 החפשמ יד ןריכָמ ןופ

 רעדניק יד ןענייז סָאד 5 |

 :השנמ ןּופ רעדניק יד*

 החפשמ יד--לָאירׂשַא ןּוא 1

 -רֶפַח ןּוא ;םיִעְדִיִמש יד ןופ החפשמ יד-עְדימש ןּוא **

 יד ןוא ;רעטכעט ויולב רָאנ ,ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ,ןרֶפַח ןופ ןוו רעד דָתפְלַצ ןוא *  .םירפָח יד ןופ החפשמ יד
 תוחפשמ יד ןענייז סָאד 4 | .הָצרֵּת ןּוא ,הָּכלִמ ,הָלגָח ,הָעֹונ ןוא ,הָלְחַמ :ןעוועג ןענייז רעטכעט סדֶחפָלצ ןּופ ןעמענ

 .טרעדנוה ןּביז ןוא טנויוט קיצפופ ןוא ײװצ ןעווענ ןענייז עטלייצעג ערעייז ןוא ;השנמ ןופ

 יד ןֹרָכָּב ןופ ;םיחלַתּוש יד ןּופ החפשמ יד ןחַלֶתּוש ןופ :תוחפשמ ערעייז טיול םירפא ןופ רעדניק יד ןענייו סָאד יי

 - יד ןענֶרֶע ןופ :חַלָתּוש ןּופ רעדניק יד ןענייו סָאד ןוא * .םיִנחַּת יד ןּופ החּפשמ יד ןענַחַּת ןּופ ;םירכִּב יד ןופ החפשמ

 קיסיירד ןוא ייווצ ,עטלייצעג ערעײז טיול םירפא ןופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד *י .םיִנְרָע יד ןופ החפשמ
 .תוחפשמ ערעייז טיול ףסוי ןופ רעדניק יד ןענייו סָאד .טרעדנוה ףניפ ןוא טנויוט

 החפשמ יד לבא ןופ :םיִצלב יד ןופ החפשמ יד ןַעָלַּב ןופ :תוחפשמ ערעייו טיול ןענימינב ןּופ רעדניק יד **

 יד ןעמָפּוח ןופ ; ;םימָפּוש יד ןופ החפשמ יד ןעמפופש ןופ % ;םימָריחַא יד ןּופ החפשמ יד ןעמריחַא ןופ ;םילָּבשַא יד ןופ
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 ןענייז עַל ןופ ןיז יד ןּוא < .םימָפּוח יד ןּופ החּפשמ

 .ןֶמֲעַנ ןוא דרַא ןעװעג

 סָאד < .םיִנָמֲעַנ יד ןופ החפשמ יד ןענְמֶעַנ ןּופ ;םידרַא

 ןוא ;תוחּפשמ ערעייז טיול ןימינב ןופ רעדניק יד ןענייז

 .טנויוט קיצרעפ ןּוא ףניפ ןעוועג ןענייז עטלייצענ ערעײז

 .טרעדנוה סקעז ןּוא

 ערעײז טיול ןֶד ןופ רעדעק יד ןענייז סָאד <

 סָאד .םימָחּוש יד ןופ החפשמ יד ןעמָחּוש ןופ :תוחפשמ

 עלַא * .תוחּפשמ ערעייו טיול ןֶד ןּופ תוחּפשמ יד ןענייז

 ןענַײז עטלייצעג ערעייז טיול םיִמָחּוש יד ןופ תוחפשמ |

 = .טרעדנּוה ריפ ןּוא טנויוט קיצכעז ןּוא ריפ ןעוועג

 ןופ :תוחפשמ ערעייו טיול רשָא ןּופ רעדעק יד <

 יד ןופ החפשמ יד ןיושי ןּופ ;הָנמִי ןופ החפשמ יד ןהָנמי

 יד ןּופ *  .םיעירּב יד ןופ החפשמ יד ןהָעירּב ןופ ;םיושי

 ןופ ;םירבָח יד ןּופ החפשמ יד ןרֶבָח ןּופ :ןהָעירּב ןּופ ןיז

 רעד ןּוא * .םילָאיּכלַמ יד ןּופ החפשמ יד ןלָאיּכלַמ

 סָאד * .חַרָׂש ןעװעג ןיא רעטכָאט סרשָא ןּופ ןעמָאנ

 ערעייז טיול רשֶא ןופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןענייז

 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנויוט קיצפופ ןוא יירד ,עטלייצענ

 ןופ :תוחפשמ ערעײז טיול ילתפנ ןופ רעדניק יד += |

 החפשמ יד ןינוג ןופ ;םילָאצחַי יד ןֹופ החּפשמ יד ןלַאצחנ

 ןופ ;םירצי יד ןופ החפשמ יד ןרָצֵי ןופ <  ;םינוג יד ןּופ

 יד ןענייז סָאד " .םִיִמָלָש יד ןופ החפשמ יד ןעמלָׁש

 = יד ןופ החפשמ יד ףדרַא ןּופנ

 60-40 ,וכ

 דינָמ ויהי :יִמָפּוְחַה תַחַּפְׁשִמ פפו ימָפּושה תחפשמ ₪

 :ימענה תחפשמ מל יְִרַאָה תחפשמ ןמענו דרא עלב
 םיִעָּבְרִאְו הָׁשִמֲח םהידספו םֶתְָּפְשִמְל ןַמּיְנְביִנְב הָלֶא אמ

 םמושל םַתְחְפשמל | ןךיינב הֶּלֵא ם ;תואמ ששו ףֶלֶא כמ
 -לָּכ !םֶהֹהּפְׁשִמל ד תֶחַּמְׁשִמ .הֶּפֵא ימחושה תדפשמ גמ

 עַּבְרַאְו ףלא םיִׁשִׂשְו הָעְּבְרַא םֶהיֵדְקִפִל מחוְׁשַה תחפשמ

 עירֵחַּפְׁשִמ הָלמִיל םֶתְַֹּׁשִמְל שא ינְּב .ס :תֹואמ דמ

 :יִצירְּבַה תחפשמ הָּליֵרְבִל יוושיה תחפשמ יְִׁשִיְל הניה

 תַחפׁשִמ לֵאְל רמה תַחַּפְׁשִמ רָבמְל הָעיִרְב נבל המ

 ס :תואמ עבראְו ולאט םיִׁשִמֲח השלש םהידקפל דשא |
 יגל ילָאצחיה תְַַּׁשִמ ָאְצִחְיל םתְחְפשמל יִלָתְפִנ נב חמ

 זרֵחַּפְׁשִמ םֶּלַׁשְל ירצה תַחַּפְׁשִמ רצ :ינוגה תחפשמ טמ

 זבָהיִדְקְפ םתֹהְפְׁשִמְ יִלָּתְפַנ תֶהְּפׁשִמ הֶלֵא :יִמִּׁשַה 3
 נב ידוקפ הלא :תֹאֵמ עַּבְרְַ ףלא םיִעְּבְרַאְו הָּׁשִמֲה א

 מ :םישלשו תואַמ עבש ףלאו ףֶלֶא תואמחשש לֵאָרְׂשִי
 ץֶרָאָה קלחמ הֶּפִאָל .:רמאל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רפדנ =
 םַעְמִלְו ותלחנ הָּבְרַּת בלל :תומש רַּפְמִמְּב הָלֲחַנְּב רג

 לָלֹוְיְּדַא גותלחנ ןתָי ויָדְקִּפ יִפל שיא וָתָלֲחנ שיִצְמַּת זי
 ִּפ-לַע .:ולחנ) םֶתֹבֲא-תֹומַמ תֹומְׁשִל ץֶרָאָה-תֶא קלָחַי ו

 ידוקפ הֶּלִאְו ס :טָעְמִל בר ןיפ ותְלַחנ קלָהַּת לדוד =
 ;רָהְכִל יִּנְׁשְרִנַה תחפשמ ןושרגל טתְחְפְשִמְל ללה

 תקפטמוהלא :יִרְרְמִה תַחּפְׁשִמ ילְרְמ יִתְרְקַה תחפשמ חי
 ילחמה תחפשמ ינרבחה תַחַּפְׁשִמ .ינמְלה תפקמ ל -

 :םֶרָמַעדתֶאדְלוה תֶ ךֶּויִהְרָקִה תחָפְשִמ ישומה ותַַּפְׁשִמ
 הָתֹא הָרלי רֶׂשֲא יול-תַּב דבי טֶּרְמִע תֶׁשֲא | םֵׁשְו
 תֵאְו הֶשֹמ-תֶאְ ןרֵהַא-תֶא םלמעל דלתו םירצמב יולל

 -תֶא אוהיִבַאדתֶאו בדְנְתֶא יל רוה + םתחַא םירמ ל

 == יש

 .טרעדנוה ריפ ןּוא טנויוט קיצרעפ ןּוא ףניפ ןעװעג ןענייז עטלייצענ ערעייז ןּוא ;תוחפשמ ערעייז טיול ילתפנ ןופ תוחפשמ

 .קיסיירד |

 ןוא טרעדנוה ןּביז טנויוט ןוא טנויוט טרעדנוה סקעז ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ עטלייצעג יד ןעניײז סָאד = |

 הלחנ ַא רַאפ דנַאל סָאד ןרעוו טלײטעגנייַא לָאז עקיזָאדיד ּוצ = :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג א"

 רעקיצניװ ןּבעג ּוטסלָאז ןרעקיצניװ םעד ןּוא ,הלחנ רעמ ןּבעג ּוטסלָאז ןרערעמ םעד = .ןעמענ ןּופ לָאצ רעד טיול

 סָאד ןרעװ טלייטעצ לָאז לרי'ג ךרוד רעּבָא* .הלחנ ןייז ןרעװ ןּבעגעג לָאו עטלייצעג ענייו טיול ןכעלטיא ;הלחנ

 ,ןרעװ טלייטעגסיוא הלחנ רעייז לָאז לרֹונ ןטיול 5  ,ןּברַא יז ןלָאז ןעמַאטשרעטָאפ ערעײז ןופ ןעמענ יד טיול ;דנַאל

 .ןרעקיצניו םעד ייס ןרערעמ םעד ייס

 ןתֶהק ןּופ ;םינּושרָג יד ןופ החפשמ יד ןעגֹושרַג ןופ :תוחפשמ ערעייז טיול םיַיןל יד ןופ עטלייצעג יד ןענייז סָאד ןּוא ** |

 ,םיִנבַל יד ןופ החפשמ יד :יוֵל ןופ תוחפשמ יד ןענייז סָאד * .םירְרמ יד ןופ החפשמ יד ןירָרמ ןופ ;םִיתָהק יד ןופ החפשמ יד

 טָאה תֶקק ןּוא .םיחרק יד ןופ החפשמ יד ,םישומ יד ןופ החפשמ יד ,םילחַמ יד ןּופ החפשמ יד ,םינֹורבָח יד ןופ החפשמ יד

 ןיול לב ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סָאװ רעטכָאט סיוֵל ,דָבָכֹוי ןעוועג זיא בייוו טמְרִמַע ןופ ןעמָאנ רעד ןוא 59 .ןעמָרמַע ןרָאּבעג

 .ןענייו ןענרהַא יב ןּוא יי .םירמ רעטסעווש רעייז ןּוא ,ןהשמ ןּוא ןענרּהַא ןרָאּבעג ןעמָרמַע ןופ טָאה יז ןּוא ;םִיַרצִמ ןיא
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 אס שבירת אחיו םֶדָנ תמה | :דמְתיִא-תֶאְו רֶזֲעְלֶא
 בס ףֶלֶא םיִָׂשְֶו הָשְלְׁש םהידקפ יהיו :הוהְי יִנְפִל הָרָזׁשֲא
 נב לֹותְּב ּולְקַּפְתֶה אל | יִּכ הָלֶעָמְ ׁשֵרֵהְִּבִמ רֶכְ-לָּכ
 ₪ הלא :לֶארש נב ְךיִתְּב הָלֲהְנ םָחָל ןתניאְל יִּכ לארשי
 טָארׂשי ינְב-תֶא ודקפ רשא ןהפה רֶֶעְלאְו הָׁשמ ידוקפ
 דט שיא תהא בלא וי ןורי ל םָאמ תַבְרעְּכ
 .לאְרשי ינְבתֶא ורקפ רשא ןהפה ןְרהַאְו הֶׁשֹמ יֵדֹוקְּפִמ
 הֶס דל רָבְדִמְּב ותַמָי תלכ םֶחָל הָוחְי רמָאייּכ :יניִפ רּכְדַמְּכ
 ₪ 14 עשה הדב בלי יִכ שיא םָהֵמ רַתֹונ

 א : יִכְמְִּ על רָפַחְְּ דקל תונָב הב
 - תָלְחמִתֹנּב תמש הֶּלֵאְוףְסֹויְדְבהְׁשִנְמ תֶהְּפְׁשִמְל הש
 ג לָּפְלְו השמ יִנְפִל הָנְרֹמעַּתו !הָצְרִתְו הָּכְלמּו הָָגְָו ה
 - ףָעֹומילְהֶא חַתַּפ הָרעהלִכו םָאישנה ינפלו ןהכה זעְלֶא
 ג הדעה ךוְתְּב הָיְהיאְל אוו ָּבְרִּמַּב תמ ליִבָא :רמאל
 "אל םיִנָבּו תמ וָאְטָהְבייֵ הרק"תדעפ הוהודלע םיִרָעְּנַה
 ד ןיא יב ֹותְחַּפְׁשִמ דו וניבָאםש עַרְני הטל ול וה
 ה "תֶא הָשמ ברק ניבא יא ךותּב הא יטליהנת זמ ל
 | 90 8 חוה ינפל ןֶמְפשמ
 5 5 ראל העמל הָוהְי רמו
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 5 ל םתרבעהו 5 א ןבו תֹוי ׁשיִא
 דל ןיַא-םִאְו ?ויחַאל יִתְלַחְנְתֶא םתתְנ תפ ול ןיאזסא
 א ץביחא ןיאיסאו :יִבָא יחאל והָלֲחנתֶא םֶתַתְנו םיחא
 ְְַָּּׁשִּמִמ ולא ברקה ו"אל ותלת םָּתַחְ באל

 | כ

 סחניפ ,רפדממ

 מתא ןוא ,הָנָעלֶא ,אוחיבַא ןוא ,בֶדָנ ןרָאװעג ןרָאּבעג

 דע מאה לד ןעװ ןברָאטשעג ןענַײז אּוהיּבַא ןוא בֶדָנ ןוא *י

 ל 2 2 טָאג רַאפ רעייפ דמערפ טכַארּב

 ןוא יירד" .ןענועג ןענייז עטלייצעג ערעייז ןואי

 טלַא שדוח ַא ןופ ןענױשרַאֿפסנַאמ עלַא ,טנזיוט קיצנַאװצ

 ןשיװצ ןרָאװעג טלייצעג טיג ןענייז ייז םורָאװ ;רעכעה ןוא

 0 ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא ײז לַײװ ,לארשי ןופ רעדניק יד

 00% ..לאׂשיי ןוֿפ רעדניק יד ןשיווצ הלחנ ןייק

 ןופ ןרָאװעג .טלייצעג ןענַײז סָאװ יד .ןענייז סָאד

 | ריק יד .טלײצעג ּבָאה סָאװ .ןהפ םעד רֶוָעלָא ןוא ןהשמ

 דרי םייב בָאֹומ ןופ .ןעעולמ יד יא לארׂשי ןופ רעד

 ןעװעג טינ ויא עקיזָאדיד ןשיװצ ןוא **  .וחירי ןבעל

 - ןּוא ןהשמ ,ןופ ןרָאװעג טלייצעג ןענייו סָאװ יד .ןופ רענײק

 : ןופ רעדניק יד .טלַײצעג ןּבָאה סָאװ ,ןהפ םעד ןרהַא

 לָז .ןנעה טָאה טָאג .םורָאװ < .יניס רבדמ ןיא לארשי

 .רענייק ןוא ;ןברַאטש י לז ןלעװ רבדמ ןיא ןּברָאטש :טגָאועג

 ,ןהָנומייּופ.ןוז רעד בל ץּוחַא ןּבילּבעג טינ זיא יז ןופ

 -:ןונ .ןּופ ןח רעד ַעּוׁשֹוהְי ןוא

 יז ם םעד- תפל ןו ןופ רעטבעט יח טנענעג הן

 ,יּכָּמ ןופ ןוז םעד .,דָעלִנ ןופ ןּוז םעד ,רָּפֵח ןּופ -

 וז םפס ,השנמ ןּופ תוחפשמ יד ןּופ ,ןהשנמ ןופ ןוז םעֶד

 ,הָלחמ :ףעטפעט עניו ןופ ןעמעג יד ןעוועג ןענייז סָאד ןּוא

 | "ד .רַאפ וא :ןהפ םעד הָועלֶא רַאּפ ןוא ןהשמ רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןוא *-הָצרָּת ןוא ,הָּכלִמ ןּוא ,הָלנָת ןוא ,הָעֹונ
 : ןיא ןּברָאטשעג יא רעטָאפ רעודנוא * .:ןנָאז ּוצ ױזַא ,דעֹומילהֹוא ןופ גנַאונייַא םייב ,הדע רעצנַאג רעד ןּוא ןטשריפ

 ,למעזעג סחרק ןיא טָאג עֶקַא טלמַאזעגיִא דיו טָאה סָאװ למזעג םעד ןשיווצ ןעוועג טינ זיא רע ןוא ,רבדמ רעד

 רעד ןרעװ טרענימעג לָאז סָאװרָאפ * : .טַאהעג טינ רע טָאה ןיז ןייק ןוא ;ןּברָאטשעג רע זיא דניו רענענייא ןייו ןיא טרעיינ
 | רעדירּב יד .ןשיווצ םוטנגײא א ודנוא ב ₪ ןייק טינ טָאה רע לַײװ ,החפשמ ןייז ןשיווצ ןופ רעטָאפ רעודנוא ןופ ןעמָאנ
 .רעטָאּפ רעודנוא ןופ

 יד ד ןהנעט טכערעני ןָאז וצ ױזַא ,ןהשמ וצ טנָאועג טָאה טָאג ןּוא" .טָאג רַאפ טפשמ רעײז טכַארּבעג השמ טָאַה*
 טסלָאז ןוא ,רעטָאפ רעײז ןופ רעדירב יד ןשיװצ הלחנ א ןּופ םוטנגיײא ןַא ןבעג 2 וטסלָאז ןּבעג :ןדָחפְלצ ןּופ רעטבעט

 .ךַאמ ַא וא ;ןגָאז וצ יוז ,ןדער וטסלָאז לארש ןופ רעדניק יד וצ ןואי .ייז וצ רעטָאפ רעייו ןופ הלחנ יד ןייגרעביא ןכַאמ |
 טיג טָאה רע ּביוא ןוא* - .רעטכָאט ןייז וצ הלחנ ןייו ןיינרעביא ןכַאמ ריא טלָאז ,ןוז ןייק טינ טָאה רע ןוא ,ןּברַאטש טעװ |

 ןייז ןבעג ףיא טלָא ,רעדירּב ןייק טינ טָאה רע בוא ןּוא יז ..רעדירב ענייז ּוצ הלחנ ןייז ןּבעג ריא טלָאז ,רעטכָאט ןייק

 ןַײנ וצ הלמנ ןייו ןבעג ריא טלָאז ,רעדירב ןייק טינ טָאה רעטָאּפ ןייז בוא ןוא * .רעטָאפ ןייז ןופ רעדירב יד וצ הלחנ -
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 .ןעשרי יז לָאז רע ןוא ,החפשמ ןייז ןופ בורק ןטסטנענ

 - "טכער ַא רַאּפ לארשי ןופ רעדניק יד ןייז לָאז סָאד ןּוא |

 .ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,ץעזעג

 ףיוא ףױרַא ייג :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא יי

 סָאװ ,דנַאל סָאד ןָא קוק ןּוא ,םירָבֵע גרַאּב ןקיזָאדמעד

 זַא ןּוא+* .לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןּבעגעג ּבָאה .ךיא
 .-עגנייַא ךיוא ּוד טסעװ ,טקּוקעגנָא ןּבָאה סע טסעװ ּוד

 ןרהַא רעדּורּב ןייד יװ יװַא ,קלָאפ ןייד ּוצ ןרעוו טלמַאז

 -רעדיוו טָאה ריא יװ יוזַא * .ןרָאװעג טלמַאזעגניַא זיא

 ןּופ גירק םעד ייּב ןצ רבדמ ןיא ,לעּפַאּב ןיימ טקינעפש

 ערעײז רַאפ רעסַאװ םייּב ןקילײה ּוצ ךימ ,הדע רעד

 רבדמ ןיא שדק-תבירמ ןּופ רעסַאװ סָאד זיא סָאד | .ןגיוא

 ה .ןצ
 לַאז * ;ןגָאז וצ יוזַא ,טָאג וצ טדערעג השמ טָאה *

 ןשינעפעשַאב עלַא ןופ רעטסייג. יד ןופ טָאג רעד הוהי |
 יסיורָא לָאז סָאװ" ,הדע רעד רעביא ןַאמ ַא ןצעופיוא

 ,סיורָאפ ײז ןעמוקנײרַא לָאז סָאװ ןוא ,סיורָאּפ יז ןייג

 -נערּבנײרַא יז לָאז סָאװ ןּוא ,ןריפסיורָא יז לָאז סָאװ ןּוא

 סָאװ ףָאש יװ יוזַא ןייז טינ לָאז טָאנ ןופ הדע יד ידּכ ,ןעג

 | .ךּוטסַאּפ ןייק טינ ןּבָאה

 םעד ַעּוׁשֹוהי ריד םענ :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה <

 טסלָאז ןּוא ,טסייג ָאד זיא םיא ןיא סָאװ ןַאמ ַא ,ןּונ ןּופ ןוז

 ןלעטש םיא טסלָאז ןּוא 5 .םיא ףיוא טנַאה ןייד ןענעלנָא

 ןוא ,הדע רעצנַאג רעד רַאפ ןוא ,ןהפ םעד רֶנֶעלֶא רַאפ

 .ןגיוא ערעייז רַאפ הֶאְוִצ ןייד ןּבעגרעּביא םיא טסלָאז

 .ןכרָאהעג ןלָאז לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ הדע עצנַאנ

 כ

 סחניפ ,רבדמב

 די

 חי

 טי

 ןנ כ
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 6 ,חכ--ו2 ,זכ

 רֶׁשֲאַּכ טֶּפְׁשִמ תֶקחְל לארשי יֵנְבִל הָתְוהְו ּהָתֹא שרו
 פ :הָׁשמ-תֶא הָוהְי הָוִצ
 הָאְרּו הוה םיִרָבֲעָה רַה-לֶא הָלָע השמחלא | הָוהְי רֶמאְּיַ
 התא הָתיִאְרְו :לֶאְרְשי נבל יִּתַתָנ רשא  ץֶרֶאָה-תֶא
 :ףיִחָא ןְרָהַא ףסָאנ רֶׁשֲאַּכ הָתְאְ" מנדל ָת ּתְפַמֲַנ
 ינשידקהל הָדֲעָה תַביִרְמִּב ןְצ"רַּבְדִמַּב יּפ םֶתיִרְמ רֶׁשֲאַּכ
 ס :ןְציירּבְרמ שדק תַביִרְמייֵמ םה םֶהיֵנעְל מב
 תֶהּורָה יָא הוה דלפי :רמאל הוהָי-לֶא הָׁשֹמ רד
 רֶׁשֲאַו םהינפל אצרָשא :הדעה"לפ ט שיא רׂשָּב-לֶכָל
 תדע הָיְהֶת אֵלְו םִאיִבְו רֶׁשֲאַו םאיצוי רשאו םִליִנְפִל אבי
 הרָׁשֹמילֶא הָודְי רֶמאֹּו !הָעֹר םָהְלְדִא רֶׁשֲא ןאצכ הָוהְי
 דתֶא ָּתְכַמָסְו וּב ַחּוְרירֶׁשֲא שיא ןונְּ ֶׁשֹורי-תֶא ללהק
 -לָּכ ִנְפִלְ ןהפה רזעלַא 'נפל ותא תרמעהו :וילַע דד
 ןעֶמִל ויָלָע דֶדֹוהַמ הָּתַתְָו :םֶהיֵניעְל וְתֹא הָתיְִצְו הדעה
 דמעי ֵהֹּכַ עלא ינפלו :לֶאְרְשִי נב תרַעְדלָּכ ועַמְשי
 -לַעו ואצי ויִפילַע הוהי ינפל םיִרּואָה טפשמּב יל לֵאָׁשְו
 השמ שעיו :הדעה-לכו ותא לֶארׂשִיינְב-לֶכְ אּוה ואבי ויפ
 נפל והלמעוו עָשוהידתא חקוו ותא הָוהְי הוצ רשאּכ
 והוציוילָעויִדיתֶא מס !הָרָעָה-לָּכ ינפלוןמפה רזעלֶא
 ם .  ּוהֶׁשֹמיִיְּב הָוהְי רֶּכַּד רֶׁשֲאַּכ

 חכ
 ּתְרַמָאְ לָארְׂשִי יָנְב-תֶא וצ :רמאל הָׁשמ-לָא הָוהְי רֶּבַרָיו
 םיִרְקַהְל ורמשת יחחינ חיִר ישאל ימחלי ינָּבְרְקְתֶא םהְלֶא
 הוהיל ּביִרְקִּת רשא הָׁשֲאָה הז םִהָל תרמאו :וְדֲעֹומְּכ יל

 דרֶא דת הלע םויל םִינְש םֶמיִמְת הָנָׁשיינְּב םיִׂשָבְּכ
 הָשֲעַּת יִנָׁשַה ׂשֶבְּכַה תֵאְו רקָּבַב השעה דַחֶא ׂשֶבָּכַה

 הָלּולְּב הָחְנִמְל תֶלֵמ הפיאה תיִריִׂשֲעַו ! םִיָּבְרַעָה ןיִּב
 יניס רָקָּב הָיְשֶעָה ריִמָּת תלע :ןיקה תֶעיִבְר תיִתְּכ ןִָׁשְּב

 יד ידּכ ,םיא ףיוא ץנַאלג ןייד ןּופ ןָאטּפױרַא טסלָאז ןּוא יי

 טעװ רע ןּוא ,ןהפ םעד רֶזֶעֹלֶא רַאפ ןייטש לָאז רע ןּוא

 יז ןלָאז ליומ ןייז טיול ןּוא ,ןײגסױרַא ייז ןלָאז ליומ ןייז טיול .טָאג רַאפ םירּוא יד ןּופ דײשַאּב םעד םיא רַאּפ .ןגערפ

 .הדע עצנַאג יד-םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא רע ,ןעמוקניירַא

 רַאפ טלעטשענ םיא טָאה ןוא ,ןעּוׁשֹוהי ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,ןליופַאּב םיא טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג השמ טָאה *

 -רעּביא םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא טנעה ענייז טנעלעגנָא טָאה רע ןוא * .הדע רעצנַאג רעד רַאפ ןוא ,ןהפ םעד רֶוֶעלֶא

 .ןהשמ ךרּוד טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ,הָאוָוַצ ןייז ןּבעגעג

 :ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד לעפַאּב * :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןואי חכ

 רימ ּוצ ןייו וצ בירקמ ןטיה ריא טלָאז ,רימ ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאּפ ,רעפּפָארעיײּפ עניימ ןּופ וייפש ןיימ ,ןברק ןיימ = |

 :טָאג ּוצ ןייז בירקמ טלָאז ריא סָאװ רעפפָארעייפ סָאד זיא סָאד :ייז ּוצ ןנָאז טסלָאז ןוא*  .טײצ רעטלעטשעג ןייז .ןיא

 ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןכַאמ ּוטסלָאז ספעש ןייא* .רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא ,גָאט א ,רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןסּפעש ייווצ

 -ָאלשעג טימ טשימרַאּפ ,רעפּפָאזיײּפש ַא רַאפ לעמלמעז הָּפיֵא לטנעצ ַא ןוא* .טנװָא ןגעק ןכַאמ ּוטסלָאז ןטײװצ םעד

 ַא רַאפ ,יִניס גרַאּב םייּב ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע יװ ױזַא ,רעפּפָאדנַארּב קידנעטש ַא* .ןיה לטרעפ ַא ,לייא םענענ



 24-7 ,חכ

 .ׂשֵבָּכִל ןיהה תֶעיִבְר ֹוּכְסִנְו :הָוהיל הָשא מחינ יַחיִרָל
 ה ינשה שָבְכַה תַאְו :הָודיק רכש דס ךפה שרק דָחְאַה
 - הָׁשִא הֶׂשֵעַּת וּכְסנְכּ רֶקְּבַה תנַמְּכ םִיְַּרעֶה ןיב השעה

 הם :הוהיל חי חי |
 : םִנֹרְׂשע ינשּו םָמיִמְּת ָנָׁשַנְּב םיִׂשָבְכייִנְׁש תֶָּׁשַה טויב
 ַַָּּׁשְּב תַּבַׁש .תלפ :וֶכְסִה ןמשב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלְס
 ֹּפ - -ּּתָּמִַו דימָּתַה תלע-לע

 א יקָבירנְּב םיִרָפ הוהיל הָלֹּוביִרְקִּת םָכיׁשְדָה ִׁשאֶרְבּו :ו
 םֶמיִמְּת הָעְבַׁש הנשדינב םיִטְבּכ דַחֶא ליאו םינש
 בי דָחֶאָה רַּפִל ןמְשב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלָס םיִנֹרְׂשֶע הָׁשלׁשּו
 :דָחֶאַה ליאל ןֶמָשב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלָס םיִנֹרְׂשֶע ינשו
 + רֶחֶאָה ׂשֶבָּכַל ןמָּׁשִב הָלּולְּב הָחָנִמ תֶלֵס ןורשע ןרשעו
 יי תֶיְהִי ]יהה יִצָח םֶהיֵּכְסִנְו :הוהיל השא ַחֹדיִנ חיִר הָלֹע
 תא ןיי ׂשֶבָּכִל ןיהה תֶעיִבְּו ליִאְל ןיקה תַשיִלְשּו רפל
 ₪ דַתֶא םיע ריִצׂשּ :הָנָשה .ישרָחְל וׁשָדָחְּבשֶדֹל תלע
 = ובס הָשָעי דיִמָּתַה 'תַל-לַע חיהיל תאַּמַחְל
 יש : הָודיַל זוַסָּפ שדחל םֹי רָׂשָע הָעָּבַרַאְּב ןושארָה שה
 . זי זרֹוְצַמ םיִמָי תַעְבִׁש גה הוה 'ׁשֶרחַל םָֹי רָׂשָע הֶׁשִמֲחַבּ

 וי אל הָרֹבֲע תֶכאָלְמיִלְּכ ׁשֶרְקיאַרְקִמ ןּושארה כ :לכא <
 = ש רְקָבדיִנְּב םיִרָּפ היהיל הלע השא םֶּתְבִרְקִהְו + שעה
 הי םֶמיִמְּת הָָׁש יַנְּב םיִׂשָבְכ הָעְבִׁשְו דָחֶא לי םינש
 כ םיִנֹרְשֶע הָשלש ןֶמָשַב הָלּולְּב תֶלָס םֶתָחְנִמּו :םכל
  אנ הָׂשֲעּת ןֹורָׂשִע הר ושעת ליִאְל םיִנֹׂשֶע ינו רפל
 . בכ דָחֶא תאָטַה ריִעְׂשּו :םיִשָבְּכַה תעֶבַׁשְל דַחֶאַה .שָבָּבִל
 כ דיִמָּתַה תלעל רֶׁשֲא רקפה | תלע לָבְלִמ ;םֶכיֵלֲע רֵּפַכְל
 דכ םָחָל םיִמָי תעבש םוול ושעת הֶּלִאָּכ ;הּלַא-תֶא ושעת
 זיכְסְנְו הֶׂשָעְי דיִמָּתַה תלועילע הוהיל ַחְחיִניַחיִר העא

8 
 החותפ יבה .

 ,רָאי ןופ םישדח יד רַאפ שדוחרשאר ןיא שדוח-שאר ןופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןיא סָאד .ספעש ַא וצ

 סחניפ ,רבדמב

 .טָאג וצ רעפּפָארעײפ ַא ,היר ןקַאמשעג

 .טָאג וצ

 .טָאג וצ רעפּפָארעיפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ
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 -סיג ןַיז ואי <
 -קילײה ןיא ;ספעש ןייא םעד ּוצ ןיה לטרעפ ַא :רעפפֶא

 קנַארטעג ןקרַאטש ןופ רעפּפָאסיג סָאד ןסיג ! ּוטסלָאז םּוט

 .ןעק ןכַאמ וטסלָאְז ספעש ןטײװצ םעד ןּוא

 ןוא ,ירפ רעד ןיא ןופ רעפפָאוייפש סָאד יװ יו ;טנווא

 ַא ,ןכַאמ ּוטסלָאז ,רעפּפָאסיג ןייז יװ יװַא רעָֿֿארעײפ א

 ..טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאֿפ |

 א ןָא?עקירָאי ןספעש ייווצ :תּבש ןּופ גָאט ןיא ןּוא* |

 ,רעּפּפָאויּפש ַא ַא ,לעמלמעו לטנעצ ייווצ ןּוא ,רעלעפ

 ידנַארּב ַא* :רעפּפָאסיג ןייז טימ ,לייא טימ טשימרַאפ

 ידנַארּב ןקידנעטש םעד ץוחַא ,תבש ןיא תבש ןופ רעפּפָא

 .רעפּפָאסיג ןייז ןּוא רעפּפָא

 בירקמ ריא טלָאז ןשדֹוחישאֹר ערעײַא ןיא ןּוא * =

 = ןייא ןּוא ,ןסקָא עגנוי ײװצ :טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז

 יירד ןוא * .רעלעפ א ןָא ,עקירָאי ןספעש ןּביז ;רעדיוו
 ,לייא-טימ טשימרַאפ ,רעפּפָאזַײּפש ַא ,לעמלמעז לטנעצ

 רייפש א ,לעמלמעו לטנעצ ַײװצ ןוא ,סקָא ןכעלטיא ּוצ
 ןּוא = :רעדיוו ןייא םעד ּוצ ,לייא טימ טשימרַאּפ ,רעפּפָא

 "ראפ ,רעפּפָאזיײּפש ַא ,לעמלמעו לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ

 | רעפּפָאדנַארּב ַא .סּפעש ןכעלטיא ּוצ ,לייא טימ טשימ

 ןוא י* |

 א וצ ןייז לָאז ןַײװ ןיה רעּבלַאה א :רעפּפָאסינ ערעייז

 | ךיה לטרעפ ַא ןּוא ,רעדיװ ַא ּוצ ןיה לטירד ַא ןּוא ,סקָא

 ןייא ןוא 3
 ןח .טימ | ףרעװ טכַאמעג לָאז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא ,טָאנ ּוצ רעפּפָאדנז ַא רַאּפ קָאּבנויצ
 .רעפּפָאסיג

 טָאג ּוצ חַסָּפ ;ךברק ַא ךייז לָאו ,שדֹוח ןּופ גָאט ןטנצרעפ ןיא + שדוח ןטשרע ןיא ןוא י*

 ,בוט-םוי ַא ןייז לָאז ,שדוח ןקיוָאדמעד

 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;גנופּורפיונ

 ,תוצמ ןרעװ ןסעגעג לָאז געט ןביו |

 -,רעפּפָארעײפ ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא ןוא יי

 ןופ גָאט ןטנצפופ ןיא ןּוא יי

 "וצ:עקילײה ַא ןַײז לָאז גָאט ןטשרע ןיא י*

 .רייפש רעייו ןוא "= .ןַײז ךייַא יב יז ןלָאז רעלעפ א ןָא ;עקירָאי ןסּפעש ןּביז ןוא ,רעדיוו ןייא ןוא ,ןסקָא עגנוי ײװצ :טָאג
 .ןכַאמ ריא טלָאז ,רעדיװ ַא ּוצ לטנעצ ײװצ ןּוא ,סקָא ןַא וצ לטנעצ יירד ;לייא טימ טשימרַאּפ לעמלמעז :רעּפּפָא
 | רפכמ ,רעפּפָאדניז ָא קָאּב ןייא ןוא * .ןספעש ןּביז יד ןופ ספעש ןכעלטיא רַאפ ןכַאמ וטסלַאז לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ **
 .ךייַא ףיוא ןייז ּוצ

 ,געט ןפוז ךעלגעט ןכַאמ ריא טלָאז עקיוָאדיד יװ ױזָא א .עקיזָאדיד ןכַאמ

 .טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג

 ריא .טלָאז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש ןרַאפ סָאװ ,ירפ רעד ןיא ןופ רעפּפָאדנַארּב םעד ץוחא ₪

 א ירא .רעפּפָארעייפ ןופ .ןייּפש |

 .רעפּפָאסיג ןייו .טימ ,ןרעוו טכָאמעג סע לָאו רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא

 0 ףצ- רעפפֶאדנַארּב ַא
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 ונופורפיונוצ עקילייה ַא ןייז לָאו גָאט ןטעביז ןפיוא ןוא 5

 .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ?היא ליב

 ריא ןעוו ,עקיטייצטשרע יד ןופ נָאט ןיא ןואא | |

 ןיא ,טָאג וצ האּובּת רעיינ ןּופ רעפּפָאזיײּפש א טנוערב

 "ב גנופורפיונוצ עקילייה א חו לָאז ,תועובש רעײֵא

 ריא ןּוא * .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךײַא

 חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ רעּפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז

 ןסּפעש ןביז ,רעדיװ ןייא ,ןסקָא עגנוי טװצ :טָאג וצ =

 -רַאפ לעמלמעו :רעפפַאוייפש רעײז ןוא = -עקירָאי /

 ייוצ ,סקָא ןכעלטיא וצ לטנעצ יירד ,לייא טימ טשימ

 רַאפ לטנעצ וצ ,לטנעצ וצ = ;רעדיװ ןייא םעד ּוצ לטנעצ |

 ,קָאּבנויצ ןייא * .ןספעש ןביז יד ןּופ ספעש ןכעלטיא

 "דנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא * .ךייַא ףיוא ןייז וצ רפכמ

 ַא ןָא-ןכַאמ ייז ריא טלָאז רעפּפָאזיּפש ןייז ןוא רעפּפָא

 .רעפּפָאסינ ערעייז טימ--ןייז ךייַא ייפ יז ןלָאז רעלעפ

 ,שדֹוח ןופ גָאט ןטשרע ןיא ,שדוח ןטעביז ןיא ""טכ

 ןיק ,ךייַא ייּב גנופורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז <

 לָאז גנולַאש ןופ גָאט ַא ;ןָאט טינ דיא טלָאז טעברָאטסעד

 רעפּפָאדנַארּב ַא .ץיו יא סע 0 ןכַאמ טלָאװ ריִא ןואי

 ַא ןָא ,עקירָאי ןספעש ןביז ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןגנוי ןייא :טָאנ וצ חיר ןקַאמשעג ַא ראפ

 12 ,טכ-25 ,חכ סחניפ ,רבדמב

 הָרֹבֲע תֶכאָקְמילְּכ םָכָל יְהִי ׁשְדְקאָרְקִמ ִציִבְׁשַה םּוּיַבּו הכ
 הָחְנמ םֶכְביִרְקַהְּב םיִרֹוִּּבה םויבּו ס  :וָׂשֲעָת אל כ

 -לָּכ םכָל הָיְהִי ׁשְרקיאָרְקִמ םֶכיֵתְטְבׁשְּ הויל הָׁשָרֲח
 םֹהיִנַחיִרְל הלוע םֶתְבַרְקִהְו גָּׂשֲעָת אל הָדֹבֲע תֶכאָלְמ כ

 ְּבםיִׂשְבְכהֶעְבִׁש דָהֶא ליא םִיָׁש רֵקָבינְּב םיִרָּפ הוהיל
 פו טיִנְׂשֶע השלש משב הָלּולְּב תֶלָס םֶתָחְנִמּו !הָנָׁש הכ
 שֶבָּכל ןֹורָׂשִע ןורשע :דָחֶאַה ליאל םיִנֹרָׂשֶע גש רֶמֶאָה טכ
 :םכילע רֵּפַכְל דָחֶאםִיזע דיִעְׂש ;םיִשָבְַּה תֶעְבִׁשְל דָחֶאָה ל

 בליי ם ֶמיִמְּת ושעת ותָהְנִמּו דיִמָּתַה תלע דַבְּלִמ אל
 | הפ !םבֶהיִּכְסִנְו <

 | םכ
 םֶכֶל הָיְהִי שֶדֹל -אָרְקִמ שול ר חֶאּביִיִבְׁשה ׁשֶדַֹבּו א

 ;םֶכָל הָיְהִי הערת סי וָׂשֲעַת אל הָדֹבֲע תֶכאָלְמילּכ
 ליא דָחֶא רֶקּבְרִּב רֵּפ הוהיל זנֹיִנ חיִרְל הלע םֶתיִׂשֲַו כ
 לס | םֶמָחְנִמּו :םֶמיִמְּת הָעְבִׁש הָנְׁשייְִּב םיִׂשָבְּכ דָחֶא י

 ;ליִאְל םיִנרְׂשֶע ינש רָפל טיִנרְׂשֶע השלש מב הָלּולְּב
 -ריִצָׂשּו :םיִׂשָבְכַה תעֶבׁשְל דָחָאָה שֶבָּכִל רחָא ןורשעו ?
 ׁשֶרֹחַה תלע דֵבְּלִמ :םכילע רפכל תאטח רֶחֶא םיוִע ו

 ַחיֵרְל םֶמָּפׁשִמְּכ םֶהיֵּכְסִנְ א דיִמְּתַה תֶלעֶוהתַחְנִּו
 הוה יִציִבּׁשַה ׁשֶדֹחַל 'רושעבו :הוהיל הָשֶא חחנ ז

 -יכָּכ םֶכיִתְשפנתֶא םֶתיִנִעְו בל הָיְהִי ׁשֶרל--אָרְקִמ
 חלינ ַחיִר תוהיל הלע םָּתְבִרְקִהְו ּושָעַת אל הָכאָלְמ ח

 הדבש הֶנְׁשיינּב םיִׂשָבְּכ ָחֶא לִיַא דָחֶא רֶקֶּבְרִּב רפ =
 הָשלְׁש משב הָלּולְב תל םֶתָחְנִּו :םֶכָל ויהי םֶמיִמְּת ט
 ןורָׂשִ ןורשע :רֶחָאָה ליִאְל םינרשע יש רָע םיִנרשָע ,י
 תאטח רֶחא םיעדריעש :םיִׂשָבְּכַ תעבשל רֶחאָהׂשְבְּכַל אי

 ּוםָהיִּכְסִנְו הָחְחְנִמּו דיִמְּתַה תלעו ם םיִרָּפְּכַה תאֵּמַה דַבּלִמ
 .שרקיאָרְקִמ יִעיִבּׁשַה ׁשֶרָחַל ם* רָׂשֶע הֶׁשִמֲחַבּו סי

 דייפש רעייז ןּוא * .רעלעפ ַא

 וצ לטנעצ ןייא ןּוא* ,רעדיװ םעד ּוצ לטנעצ ײװצ ,סקָא םעד ּוצ לטנעצ יירד ,לייא טימ טשימרַאפ לעמלמעז :רעפּפָא

 -דנַארּב םעד ץּוחַא" .ְךייַא ףיוא ןייז וצ רפכמ ,רעפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ןייא ןוא * .ןסּפעש ןּביז יד ןּופ סּפעש ןכעלטיא

 ערעייז ןוא ,רעפּפָאזײּפש ןייז ןוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד .ןוא ,רעפּפָאזײּפש ןייז ןּוא שדוחשאר ןופ רעפּפָא

 | .טָאנ וצ רעּפּפָארעײפ ַא ,חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ ,ןיד רעיײז טול ,רעפּפָאטיג

 ןקינייפ טלָאז ריא ןּוא ;ךייַא ייּב גנופורפיונוצ עקילייה ַא ןייז לָאז שדוח ןטעביז ןקיזָאדמעד ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ןּואז

 :חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא ןּוא * .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַא ןייק ;לעז רֶעייֵא

 -למעו :רעפּפָאזײּפש רעייז ןּוא*  .ןייז ךייַא ייב יז ןלָאז רעלעפ ַא ןָא ;עקירָאי ןספעש ןּביז ,רעדיוו ןייא ,סקָא ןגנוי ןייא

 רַאּפ לטנעצ ּוצ ,לטנעצ ּוצ * ;רעדיװ ןייא םעד ּוצ לטנעצ ייווצ ,סקָא םעד ּוצ לטנעצ יירד ,לייא טימ טשימרַאּפ לעמ

 םעד ןוא ,גנּוּבעגרַאּפ ןופ רעפּפָאדניז םעד ץּוחַא .רעפפָאדניז ַא קָאּבנזיצ ןייא * .ןסּפעש ןּביז יד ןופ ספעש ןכעלטיא

 .רעפפָאסיג ערעייז ןּוא ;רעפפָאוייפש ןייז ןוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש =

 טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב גנופורפיונוצ עקילײה ַא ןייז לָאז שדוח ןטעביז ןּופ גָאט ןטנצפופ ןיא ןואי* = |



 - סחניפ ,רּבדמּב 83 ,טב

 < החיל 'גח םֶתְוח ושעת אל הדבע כאל םֶכָל הָהְי

 ג = םיִרָּפ הָוהיַל ז םחינ חירהשא הלע םּהְבְרְַהְוְ םיִמָי תעבש

 = הָנָׁש-יינְּב םיִׂשָבְּכ םִיַנָׁש םליֵא בֶׂשָע השלש רֶקָביינְּב

 ןמשב הָלּולְּב תלס םֶתָהְנִמּו :ויהי םמיֵמְּת רֶׂשָע העְברַא
 יָנְׁש םירָּפ רָׂשָע השלשל דחֶאה רפל םיִנֹרְׂשֶע הָׁשֹלָׁש
 שככל ןורשע ןובשעו :םליאה ינָשְלדַהְאַה ליאל םיִנֹרְשֶע
 תאמה רָחֶא םיִזע-ריִעְׂשּו ?םיִׂשָבְּכ רֶׂשָע הָעָּבְרַאְל דָחֶאָה
 ינשה םיַבּו ס !הָּכְסִנְו ָתְחְנִמ ריִמָּתַה .תלע יבְלִמ
 ייִנְּב םיִׂשָבְּכ םִיָנָׁש םליא רשע םינש .רָקָבייִנְּב םירָּפ
 :םמימת רש הָעְבְרַא הגש =

 דָחֶא םיִזע-ריִעְׂש ;טּפְׁשִּמַּכ םֶרְּפְסַמְּב םיִׂשָבְּכלְו םֶליֵאָל
 םֹיַבּו ם .+םֶהיֵּכְסִנְו הַתָהְנִמּו דיממה תלע דֵבְלִמ תאטַח
 הָנשיְִּב םיִׂשָבְּכ םִיָנָׁש םֶליֵא רׂשָעייִּתְׁשַע םיִרָּפ ִשיֵלׁשַה

 םֶליֵאְל םיִרָפַל םֶהיֵּבְסִנְו םָתָהְנִמּו :םמיִמת רָׂשע העְבְרא |
 דָחֶא תאַּמִח ריִעָׂשּו :טפשמפ םִרָּפְסִמְּב םיִׂשְבְַלְ
 ביו ס :ּהכסנו ּהָתָחְנִמּו דימָתה תלע נֵבְּלִמ
 הרָנשינְּב םיִׂשָבְּכ םִינָׁש םליא הֶדָׂשֲע םיִרָּפ יִעיִבְרָה

 םליאל םיִרָּפַל םֶהיֵּכְסִנְו םָתֶחְנִמ :םֶּמיִמְּת רֶׂשָע הָעָּבְרַא

 תאמה רָחֶא םיִזֵע-ריִעְׂשּו :טָּפְׁשִּמַּכ םֶדְּפְסִמְּב םיִׂשָבְּכלְ |
 ישימחה םיבּו ט :הָּכְסִנְו ּהָתָחְנִמ ריִמְּתַה תלע יֵבְלִמ

 | םיִרָפל םֶהיֵּכְסִנְו םֶתחָנִמּו <

 = הדעָבְרַא הנשדינב םיִשָבְּכ םינש םליִא הָעְׁשִּת םיִרָּפ
 | םיִׂשָבְְַ טליִאָל םירפל םֶהיֵּכְסִנְו םָתָהְנִמּו :םֶמיִמְּתרֶשָע
 תרלע דֵכְּלִמ ידֲחָא תאָטח ריִעָשו :טָּפְׁשִּמַּכ םֶרָּפְמִמְב
 הָנֹמְׁש םיִרָּפ ששה םויבו ם ּ!הַּכְסִנְו הָתָחְנִמּו דימה
 ;טכֶמיִמְּת רָשע הָעְּבְרַא הָנָׁשיינְּב םיִׂשָבְכ םִיַנְׁש םליא
 םכָרְפְסִמְּב םיִׂשָבְַלְ םֶליֵאָל םיִרָּפל םֶהיֵּכְסִנְו םֶתָדְנִמּ
 דיִמָּתַה תלע ֵּלִמ דָחֶא .תאָּטַה ריְִׂשּו :טָּפשִּמַּכ

 0 ,אותב "ה לעדקכ 18 = -

 .געט ןּביז טָאג ּוצ

 ..ןייז וי =

 .ןיד רעד יװ

 = ָאטרעייפ ַא ןרעייפ טלָאז ריא ןוא  .ןָאט טינ ריא טלָאז

 -דנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא ןוא <

 ,ןסקָא עננו ןציירד :טָאג ּוצ חיר ןקַאמשעג א רַאּפ רעפפֶא

 | לָאז רעלעפ א ןָא :עקירָאי ןספעש ןצרעפ ,סרעדיוו ייווצ

 טשימרַאּפ לעמלמעו :רעפפָאוייפש רעייו ןוא *

 ןציירד יד ןופ סקָא ןכעלטיא ּוצ לטנעצ יירד ,לייא טימ

 ײװצ יד ןופ רעדיוו ןכעלטיא וצ לטנעצ | ייווצ ,ןסקָא

 .ןבעלטיא רַאפ לטנעצ ּוצ ,לטנעצ רצ ןוא * ,סרעדיוו

 -דניז ַא קָאּבמיצ ןייא ןוא 16 ..ןסּפעש ןצרעפ יד ןופ סּפעש

 ןייז .,רעפּפָאדנַארּב -ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָא

 | .רעפּפָאסינ יי ןוא ,רעפּפָאזייּפש

 ייווצ ,ןסקָא עננו .ףלעװצ גָאט .טיײוצ ןפיוא ןּוא יי 2%

 ןוא * = .רעלעפ א א ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ ,סרעדיוו

 .ןסקא יד ּוצ ,רעּפּפָאסינ ערעײז וא רעפּפָאזײּפש רעַײז

 ױזַא ,לָאצ רעייו טיול ,ןספעש יד ּוצ ןּוא ,סרעדיװ יד ּוצ

 ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּבנגיצ ןייא ןּוא **

 .ןוא ,רעפּפָאזיּפש ןייז ןוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד =

 ל

 אל
 .רעפּפָאסיג ערעײװ

 ײװצ ,ןסקָא: עוני ףלע :גָאט ןטירד ןפיוא ןּוא = 8 =

 ןוא | .רעלעפ ַא א א ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ ,סרעדיוו

 רעד יװ יו לָאצ רעייו שול ,ןספעש יד וצ ןוא ,סרעדיװ יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז ןוא רעפפאוייפש רעו

 ַא ןא ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ ,סרעדיװ לווצ - ,ןסקָא ןעצ :גָאט ןטריפ ןפיוא ןוא 8 / 7

 ..רעפּפָאסיג ןייז ןוא| רעפּפָאזייּפש ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץיחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב ןייא ןיא* 6

 ךןייפש רעײז ןוא* .רעלעפ ַא

 .ןיד רעד יװ ױזַא לָאצ רעײז טיול ,ןספעש יד וצ ןוא ,סרעדיוו יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפָּאסיג ערעײז ןוא רעּפָּ

 ..רעפּפָאסיג ןייז ןוא ,רעפּפָאזײּפש ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קאי ןייא ןואל 28

 רעפּפָאזיײּפש רעייו ןּוא יי .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ ,סרעדיוו ייווצ ,ןסקָא ןיינ :גָאט ןטפניפ ןפיוא ןוא == =

 ןייא ןוא" 98 ד רעד יװ יוזַא לָאצ רעייז טיול | ,ןסּפעש יד ּוצ ןּוא ,סרעדיוו יד ּוצ ,ןטקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז ןּוא

 .רעפָּאסינ יי ןוא ,רעפּפָאזײּפש ןייז ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא | ..רעפּפָאדניז ָא קא

 א ןָא ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ .סרעדיוו יו ,ןסקָא טכַא .גָאט ןטסקעז ןפיוא ןּוא = 0 =

 -.ןיד- רעד יו יװַא לָאצ רעייז טיול ,ןסּפעש יד וצ ןוא ,סרעדיוו יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעייז ןוא רעפּפָא

 רייפש .רעייז ןוא* 0 .רעלעפ ַא

 | ןוא * 81

 :* .רעפפָאסיג ענייז ןוא ;רעפפֶאוייפש ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב ןייא



 . תוטמ ,רבדמב 224 8 ,ל-32 ,טכ

 הרָעְבִׁש םיִרְּפ יִעיִכְׁשַה םֶיבּו ס  :ָהיֶכְסּו ּהָתָחְנִמ בל

 :םבָמיִמְּת רשע הָעָּבְרַא הָנָׁשינְּב םיִׂשָבְּכ םִינָׁש םליא

  םֶרָּפְסִמְּב םיִשָבְכלְו םִליֵאְל םירפל םַהָּכְסִו םֶתָחְנִמּו :ל

 דיִמָּתַה תלע רבלמ דָחֶא תאָמַח ריִעְׂשּו :םָטָּפְׁשִמְּכ ל

 | םכל הָיְהִּת תֶרַצַע ינימשה םִּּכ ם !ּהָּכְסִנְו ּהָתָחְנִמ 'פמ

 הרָׁשֶא הֶלֹע םֶּתְבִרְקִהְו :שְעַת אל הרבע תֶמאָלְמילְ דל
 הָָׁשיינְּב םיִׂשְבְּכ דָחֶא ליא רֶחֶא רַּפ הוהיֵל םֹניִנ ַחיֵב

 םיִׂשָבְּכַלְ ליאל רפל םֶהיִּכְסְִו םָתָהְנִמ ?םֶמיִמְּת הָעְבִׁש 'ל

 זרלע דכלַמ דָחֶא תאָּמַח ריִעְׂשּו :טָּפְׁשִּמַּכ םֶרֶּפְסִמְּב חל
 םֶכיִדְעומְּב הוהיל ושעת הֶּלֶא ;ּהָּכְסִנְו הָתָחְנִמּו ריִמָּתַה פל

 ָכיִתָהְִמְלּו םֶכיִתְלְל סכיתבדת םֶכיֵרְדּנִמ דמל
 ּוםֶכיֵמְלַׁשְלּו טבֶכיְִסִנלּו

 ,סרעדיוו ײװצ ,ןטקָא ןביו ;גָאט ןטעביז ןפיוא ןּוא **

 רעײז ןּוא" .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןספעש ןצרעפ

 יד ּוצ ,ןסקָא יד ּוצ ,רעפּפָאסינ ערעײז ןוא רעפּפָאזיײּפש

 רעײז יװ ױזַא לָאצ רעייז טיול ,ןסּפעש יד ּוצ ןּוא ,סרעדיוו

 -נעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב ןייא ןּוא <  .ןיד

 .רעפּפָאסינ ןייז ןוא ,רעפפָאזייפש ןייז ,רעפּפָאדנַארּב ןקיד

 גנולמַאוניײַא עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא *

 ןוא * .ןָאט טינ ריא טלָאז טעּברַאטסניד ןייק ;ךייַא ייּב

 רעפּפָארעײפ ַא ,רעפּפָאדנַארּב ַא ןייז בירקמ טלָאז ריא

 ,רעדיװ ןייא ,סקָא ןייא :טָאנ ּוצ חיר ןקַאמשעג ַא רַאפ

 רעפּפָאזיּפש רעייו * .רעלעפ ַא ןָא ,עקירָאי ןספעש ןביז

 ,רעדיװ םעד ּוצ ,סקָא םעד ּוצ ,רעפּפָאסיג ערעײז ןּוא

 .ןיד רעד יװ ױזַא לָאצ רעייז טיול ,ןספעש יד ּוצ ןּוא

 ..רעפּפָאסיג ןייז ןּוא ,רעפּפָאויײּפש ןייז ןוא ,רעפּפָאדנַארּב ןקידנעטש םעד ץּוחַא .רעפּפָאדניז ַא קָאּב ןייא ןּוא י*

 ,ןּבָאנ עקיליוויירפ ערַעייַא ןוא ,םירדנ ערעיײַא ץּוחַא ,םיבוטדסוי ערעייִא ןיא טָאג ּוצ ןכַאמ ריא טלָאז עקיזָאדיד **

 .רעפּפָאדירפ ערעיײַא ןּופ ןּוא ,רעפּפָאסינ ערעײַא ןופ ןוא רעפּפָאזײּפש ערעײַא ןופ ןוא ,רעפּפָאדנַארּב ערעיײַא ןּופ

 -תֶא הָוהְי הוצרֶׁשֲא לֶכּכ לֵאָרְשִי ןְבילֶא השמ רמה *
 ם | :השמ

 .ןליופַאּב ןהשמ טָאה טָאג סָאװ ץלַא יװ יװַא ,לארשי ןּופ רעדניק יד טנַאזעגנָא טאה השמ ןּוא
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 הז רמאל לֵאְרׂשִי יֵנְבִל תוטמה יִׁשאָר-לֶא השמ רֵּבַדַו 3 יד ןופ טײלטּפױה יד וצ טדערעג טָאה השמ ןּואי

 דוא הוה רֶדנ רד ׁשיִא :הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא רֶבָּדַה : זיא סָאד :ןגָאז ּוצ יױזַא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ םיטבש

 -לֶכְּכ ןֵרְבִד לַהְ אל ושפל רסא רָמֶאְל ; הֶעְבִׁש עַבָּׁשַה | :ןליופָאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד

 = הדרסַאְו .הוהיל רֶדְג רדת הָשאְו :הֶׂשָעַי ויפמ אצה ד ןרעווש רעדָא ,טָאג ּוצ רדנ ַא ןָאט טעװ ןַאמ א זַא

 הדנ--תֶא ָהיֶבָא עַמָׁשְו :ָהיֶרְעְנִּב ָהיֶבָא תיֵבְּב רָּפִא ח |
 - "רַאּפ טינ רע לָאז ,רוסיא ןַא ךיז ףיוא ןרסַא ּוצ ,העובש ַא

 ןייז ןּופ סױרַא טייג סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;טרָאװ ןייז ןכעווש |

 ןָאט טעװ ןױשרַאּפסּבײװ ַא זַא ןּוא * .ןָאט רע לָאז ,ליומ

 ריא ןיא ,רוסיא ןַא ךיז ףיוא ןרסַא טעװ ןּוא ,טָאנ ּוצ רדנ ַא

 ןרעה טעװ רעטָאפ ריא ןוא * ,טנגּוי ריא ןיא ,ויוה סרעטָאפ

 ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ רוסיא ריא רעדָא ,רדנ ריא

 עלַא ןלָאז ,ןגייוושוצ ריא טעװ רעטָאפ ריא ןּוא ,ךיז

 טָאה יז סָאװ רוסיא רעכעלטיא ןּוא ,ןײטשַאּב םירדנ עריא

 .ןײטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג

 מָקו ָהיֶבָא הָל שיִרָחַהְו השפנ"לע הָרְפֶא רֶׁשֲא הראו
 דפָאְו :םֹקָי הֶׁשְפַנ-לַע הָרְפֶארֶׁשֲא רָּפִא-לֶכְו היל
 -רֶׁשֲא ָהיִרְסַאְ ָהיֶרְדנ-ַּכ ל ועמש םוויְּב ּהָתא ָהיֶבָא אינה
 ָהיְבֶא אינהייֵכ הלחי הוה םוק אל ּהָׁשְפנ-לַע הָרְסֶ
 תצמְבמ וא היֶלָע ָהיֶרְדִנּו שאל ן הָיהְת ֹויָה-םֵאְו :התא
 ועָמָש םויְּב השיא עַמָׁשְו והשפנ"לע הרסא רֶׁשֲא ָהיִתְפְׂש

 ליעלמ 2,2 ריירסח 27 ,טֵכ

 ,טרעהעג טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןיא טרעװעג ריא טָאה רעטָאפ ריא רעּבָא ביוא י

 ,ןּבעגרַאפ ריא טעװ טָאג ןּוא ;ןײטשַאּב טינ ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ םירוסיא עריא ןּוא ,םירדנ עריא עלַא ןלָאז

 רעד רעדָא ,ריא ףיוא ןענייז םירדנ עריא ןעוו ,ןַאמ ַא ןעמענ טעװ יז ביוא ןּוא י .טרעוועג ריא טָאה רעטָאפ ריא לײװ

 -ןרעה טעװ רע גָאט רעסָאװ ןיא-ןרעה טעװ ןַאמ ריא ןוא* ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ ,ןפיל עריא ןופ דערסױרַא



 ל-9 ,ל
 הפ לע הָרָסֶא-רֶׁשֲא הרס ָהירְדְנ ומקו הל שיִרְחָהו
 ט ןּהרדנחתַא רֶפָהְו הָתּוא אני הֶׁשיִא מש םוב םִאְו :ומקי
 הָשפַנ-לַע הָרְסֶא רֶׁשֲא ָהִפָפְׂש אָמְבִמ תאָו ָהיֶלָע רשא
 הרָמָא-רֶׁשֲא לֶּפ השור  הָנְמְלַא רֶדָנְ :הלדחלסי הוה
 אי הָרָמָא-וא הֶרָרנ הָׁשיִא תיִפדִאְו :ָהיִלָעישּקְי הָׁשפַ-לַמ
 אל הל ׁשרָהְהְו השיא עַמָׁשְו !הָעְבְׁשַּב הָׁשְפַנילַע רפא
 -לַע הָרֶסֶא-רֶׁשֲא רּפִא-לֶכְו הייל ומקו הָתא אה
 ועְמֶׁש םִוּב ָשיִא | םתא רַפָי רַפָה"מַאְו !םּוקָי הָשְפַנ
 הָשיִא םּוקָי אלו ּהָׁשִפַנ רפאלו הירדנל ָהיֶתְּפְׂש אָומילּכ
 תל רפא :תַעְבְשלְב רֶדנילְּכ ;הָלחַלַמְי הוהיו םֶרפַה
 ₪ הל שירָחי שֵרֲחַה-םִאְו :ונרפי השיא ומיקי השיא ׁשֵפָנ
 -לָבתֶא וא ָהיֶדָדְנ-לְּכ-תֶא ז םיקהְו םויײלָא םוימ שיא
 ;ֹועְמֶׁש םֹויּב הל ׁשֶרֶהָהייֵּכ םֶתֹא םיִקַה ה היִלָ רֶׁשֲאֶהיִרְפָא
 . = הלא :הנעְתֶא אָשָנְו ועְמש יִרֲחַא םָתֹא רפָי רפָהדמאו
 דיפ וּתְׁשִאָל שיא ןיפ השמחתַא הֶוְי הוצ רֶׁשֲא םיִּקְחַה
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 3 יאָר ינְּב ןלַמְקִנ םכָנ :רמאל העמילא הָוהְ רבדו
 :דלֶאהָשמ רד :ךומנלא ףסאת רַחַא םינידמה תאמ
 = רלע לחיו אבל םיִׁשָנֲא םֶכּתאְמ ּוְצְלְחַה רמאל םַעָה
 ד הּמַּמַל ףלֶא הָטּמִל ףלָא :ןידמּכ הוהידתמקנ תֶתֶל ןיִדְמ
 ה יָפְלַאְמ ֹורְממִיַו :אָבָצִל וֲחָלְׁשִּת לֶאְרְש תֹוָּטַמ לֹכְל
 ו חשין: אבציצולה ףלא רֶׂשֶעיםיִנְׁש הטמל ףֶלֶא לֵאָרְׂשִי
 .ֵּב םמְניִפ-תֶאְו םֶתֹא אבצל הטמל ףלֶא השמ םָתֹא
 הרָעּורְּתַה תוְרְצְצָחְו שֶדְלַה יִלְכּ אָבְצִל ןהפה רועְלֶא
 ז זדשמ-תֶא הָוהְי הָוצ רשאכ ןיִדמדלט אָבְצו :ודיב
  דתֶא םֶהיִלְלַחְדלַע יָנרָה ןידמ יבְלמחתֶאְו רז וגו
 צ 1! =7 יכלמ תֶׁשֶמֲח עַבְרקתֶאְו רּוח-תֶאְו רֹוָצ-תֶאָו םֶקָר-תֶאְויוֲא

 פה יי יי תֹוטמ ;רבדמב

 ;םירדנ עריא ןײטשַאּב ןלָאז ,ןגייוושוצ ריא טעװ רע ןוא
 ןלָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז סָאװ םירוסיא עריא ןוא
 ןיא ןרעװ ריא טעו ןַאמ ריא רעּבָא ּביױא* .ןײטשַאּב
 = ףדנ ריא ןרעטשרַאּפ רע לָאז ,טרעה רע סָאװ גָאט םעד
 סָאװ ,ןפיל עריא ןופ דערסױרַא םעד ןוא ,ריא ףיוא סָאװ
 .ןּבעגרַאפ ריא טעװ טָאג ןוא ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז
 סָאװ ץלַא ,השורג ַא ןוא הנמלַא ןַא ןופ רדנ רעד רעּבָא *
 ןּוא+ .ריא רַאפ ןײטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז
 ,ןַאמ ריא ןופ ויוה ןיא ןָאטעג רדנ ַא טָאה זיורפ ַאו ביוא
 ַא ךרּוד רוסיא ןַא ךיז ףיוא טרסַאעג טָאה יז רעדָא
 = ּוצ ריא טָאה ןוא ,טרעהעג טָאה ןַאמ ריא ןּוא ,העובש
 םירדנ עריא עלַא ןלָאז ,טרעװעג טיג ריא ןּוא ,ןגיוושענ
 טרסַאעג טָאה יז סָאװ רוסיא רעכעלטיא ןּוא ,ןײטשַאּב
 = טעװ ןרעטשרַאּפ רֹעּבָא ביוא *  .ןייטשַאּב לָאז ,ךיז ףיוא
 ,טרעה רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןַאמ ריא ןרעטשרַאפ ייז
 ,םירדנ עריא ןּופ ,ןּפיל עריא ןּופ זָאלסױרַא ןייק לָאז

 / טָאה ןַאמ ריא ;ןײטשַאּב טינ ,ךיז ףיוא רוסיא ןַא ןופ רעדָא

  "טיא* .ןּבעגרַאפ ריא טעװ טָאג ןוא ,טרעטשרַאפ יז

 ףיוא ,רוסיא רענערָאװשעג רעכעלטיא ןּוא ,רדנ רעכעל
 | ריא ןוא ,ןײטשַאּב ןוָאל סע ןַאמ ריא ןעק ,לעז יד ןקינייפ וצ |

 טעװ ןגײװשוצ רעּבָא ביוא יי .ןרעטשרַאפ סע ןעק ןַאמ |
 טכַאמעג רע טָאה ,תעל-תעמ א ןַאמ ריא ןגייוושוצ ריא
 םירּוסיא עריא עלַא רעדָא ,םירדנ עריא עלַא ןײטשַאּב

 רע לייוו ןייטשַאּב טכַאמעג ייז טָאה רע ;ריא ףיוא סָאװ
 .טרעהעג טָאה רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןגיװשעגוצ ריא טָאה

 .דניז ריא ןגָארט רע טעװ ,טרעהעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ גנַאל ןרעטשרַאפ יז רע טעו ןרעטשרַאפ ביוא ןוא :*
 "כָאט ןייו ןוא רעטָאפ ַא ןשיווצ ,בייוו ןייז ןּוא ןַאמ ַא ןשיווצ ,ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג סָאװ ןצעזעג יד ןענייו סָאד יי

 .זיוה סרעטָאפ ריא ןיא ,טנגוי ריא ןיא ,רעט

 | ;םינודִמ יד א { לארׂשי ןופ רעדניק יד ןופ המקנ יד םקֹונ ךיז ײז" ;ןגָאז רצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא אל
 .קלָאפ ןייד וצ ןרעװ טלמַאזעגנײַא ּוטסעװ ךָאנרעד

 -סיוא ןידמ ףיוא ןייג ייז ןלָאז ןּוא ,  ,ליח םּוצ רענעמ ךייַא ןופ טנּפָאװַאּב :ןגָאז וצ יױװַא ,קלָאפ םּוצ טדערעג השמ טָאה* =
 | טלָאו ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלא ןּופ ,טבש א ןופ טנויוט וצ ,טבש ַא ןופ טנויוט ּוצ + .ןידִמ ףיוא טָאג ןופ המקנ יד ןריפוצ
 / .ליח ןיא ןקיש ריא

 .ליח עטנפָאװַאּב טנויוט ףלעװצ ,טבש ַא ןופ טנויוט ּוצ לארשי ןופ ןטנויוט יד ןּופ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענַיז* 0
 טימ ,ליח ןיא ,ןהפ םעד רֶוָעלֶא ןופ ןוז םעד סחניפ טימ יז ,טבש ַא ןופ טנויוט ּוצ ליח ןיא טקישעג ייז טָאה השמ ןּוא*
 = טָאה טָאג יו ױזַא ,ןָידִמ ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה יז ןואי .טנַאה ןייז ןיא ןטײמורטלַאש יד ןוא םילּכ עקילייה יד
 טעגרהעג ייז ןּבָאה ןִיֹדִמ ןופ םיכלמ יד ךיוא* .ןױשרַאּפסנַאמ רעדעווטעי טעגרהעגסיוא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןהשמ ןלױפַאּב

 .םעד םעֹלַּב ךיוא :ןידמ ןופ םיכלמ ףניפ יד ,עַבָר ןוא ',רוח ןוא | רּוצ ןוא . םקְר ןוא ,יִוַא ! :ענעגָאלשרַעד ערעייו ןשיװצ |
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 יד ןוא*  .דרעווש ןטימ טעגרהעג יז ןּבָאה ןרֹועְּב ןופ ןוז

 ,ןָידִמ ןופ רעּבײװ יד ןעגנַאפעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק

 ןּוא ,תומהב ערעײז עלַא ןּוא ;רעדניק עניילק ערעייז ןּוא

 לז ןּבָאה ,געמרַאפ ןצנַאנ רעייז ןוא ,יפ ערעיינ עלַא

 ערעייז ןיא טעטש ערעײז עלַא ןּואיי ..טּבױרעגקעװַא

 ייז ןּבָאה ,רעפרעדרענַאל ערעײז עלַא ןּוא ,רעטרעניֹוװ

 םעד ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא *  .רעייפ ןיא טנערּברַאפ

 ןשטנעמ ןופ ,ביורּבײרט ןצנַאג םעד ןּוא ,ּבױרקַאו ןצנַאג

 ןּוא ענעגנַאפעג יד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא * ,תומהב ןּופ ןּוא

 רֶזָעלֶא ּוצ ןּוא ןהשמ וצ ּבױרקַאז םעד ןּוא ביורביירט םעד

 ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע רעד ּוצ ןּוא ,ןהפ םעַד

 ןדרַי םייּב סָאװ בָאֹומ ןּופ ןענולפ יד ףיוא ,רעגַאל ןיא

 .וחירי ןּבעל

 עלַא ןּוא ,ןהפ רעד רועלֶא ןּוא ,השמ ןענייזי /

 ןסיוא ןגעקטנַא יוז ןעגנַאגעגסױרַא ,הדע רעד ןּופ ןטשריפ

 זעגפיוא יד ףיוא טנרעצעג טָאה השמ ןּוא'* .רענַאל |

 יד ןּוא ,טנזױט ןופ עטסטלע יד ,ליח ןרעּביא עטצעז |

 -המחלמ ןּופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,טרעדנוה ןּופ עטסטלע

 טוָאלעג ריא טָאה :טגָאזעג וז וצ טָאה השמ ןּוא * .טסניד -

 ,ךָאד ײז ןּבָאה סָאד < ?ןענױטרַאּפסּבײװ עלַא ןּבעל

 רעדניק יד טכַארּבעג ,ןעמֶעלַּב ןופ דערנָא םעד ףיוא

 השעמ רעד ןיא ,טָאג ןָא גנושלעפ ַא ןיינַאּב ּוצ לארשי ןּופ

 ןופ הדע רעד ףיוא ןעוועג ויא הפגמ יד ןוא ,רֹועְּפ ןּופ

 ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי טעגרה דנוצַא ןּוא* .טָאג

 -סּבײװ רעדעווטעי טעגרה ןּוא ,רעדניק עניילק יד ןשיווצ |

 יסנַאמ ַא טימ ןגיל ךרּוד ןַאמ ַא ןּופ סײװ סָאװ ןיושרַאּפ

 27-9 ,אל | תוטמ ,רּבדמּב

 "נב ּובְשיו :בֶרחְּב ונרה רוב םַעְלִב תֵאְו ןידמ ₪

 יתָאְו םֶתְמָ ְב"לְּכ תֶאְו םּפַטתַאְ ןידמ ישְנתֶא לארשי
 םֶהיֵרְע--לָּכ תֶאְו םליֵח-לָּכ--תֶאְ םֶהָנְקִמ-לָּכ

 ילָּכ-תֶא טי שֶאְב וָפרִׂש םָתֹריִטילְּכ תֵאְו םָתֹבְׁשִמְּב <
 "לא ואו !הָּמִהְּבַבו םֶדָאּב קלה תֶאְו ללָשַה בי

 יבְׁשַה-תֶא לארשידינב תֶדע"לֶאְו הפה -ֶעלֶא-לֶאְו שמ
 בָאֹומ תֶבְרַעילֶא הָנֲחַּמַה-לֶא לָשִ תֶא ַקְלַּמַה-תֶאְו

 ןהפה רזעְלֶאְ השמ ּואָצְו ם וו ןקריל רֶׁשֲא לש

 ףצקוו :הָנֲַּמַה ץּוחמ-לֶא םָתאֶרְקִל הדעה ֵאיׂשְנ-לַכְו די
 םִאְּבַה תֹואּמהיֵרְׂשְוטיִפְלַאָהיֵָׂש לֶיָחָהיִדּוקְּפ לע הָׁשֹמ

 "לכ םתייחה השמ םֶהיֵלֲא מא :הָמָהְלִּמַה אָבְצַמ וט
 ירֶסַמְל םֶעְלִּב רכְדּב לֵאָרְׂשִי ינבל ו יָה הֶּנִה ןֵה :הָבֵקְנ ש

 הוה תהעּב הָפּּמַ יִהְּתַו רָׂשְּפ ךבדילע הותיב לַעָמ

 בּכְׁשִמְל שיא תעדי הֶשאדלֶכְו ףטּכ \רָבְלְכ וגרה הֶּתַעְו ז
 רכז בַכְׁשִמ ועדידאל רֶׁשֲא םיִׁשָּנּב ףטה טפו זונרה רָכָז חי
 'לכ טיִמָי תעבש הנחמל ץוחמ ונח םָמאְ :םכל ווחה טי

 םיִבּו ישילשה םִיַכ ואטחתת לֶלחַּכ עגנו לכו שפ| גד
 -יִכַב רֹוָייִלְּכ-לְכִו דָנּבלְכְ :םֶכיִבְשּו םָּתַא יִעיִבָׁשִה 2
 -צְלֶא רָמאְא ₪ זואָּמַחְתִּת ץְציילְּב-לִבְו םיוע הֶׂשֲעַמ אכ

 הָרֹוּתַה תה תאז המָחלמלז םיִאְבַה אָּבְצַהיִׁשְנַא-לֶאְו ןהפה
 כה א .בָקְוהתֶא דא :השמדתַא הָוהְי הָוִצירְׁשֲא ככ
 -לָּב :תֶרֶפָֹהתֶאְ ליִרְּבַה-תֶא לוְרבַהתֶא תשחְנַהתֶא וכ

 .הָדָנ יב דא רָהָטְו ׁשֵאָב ּוריִבֲעַּת ׁשֵאָב אֵביירְׁשֶא רֵבָד

 :הָמהילֶא אֵת רחאו םתרהטו יניבשה יב םֶכיֵדְנְּב |
 םוקלמ שאר תַא אָׂש :רמאל השמדלֶא הוה רֶמאַֹּו ס 2

 תוְבָא ישארו ןהפה רְָעְלֶאְו ה הּתַא הָמַהְַּּו םֶדָאָּב יבשה
 הרָמְחְלַּמַה יֵׂשְפִּת ןב ַחולְלַּמַה-תֶא | ָתיִצָחְו :הָדַעָה וכ

 ריא טלָאז ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ןופ טינ ןסײװ סָאװ ןענױשרַאּפסּבײװ יד ןשיװצ רעדניק עלַא ןּוא =  .ןיושרַאּפ

 -טיא ןּוא ,שפנ ַא טעגרהעג טָאה סָאװ רעכעלטיא ;געט ןּביז רעגַאל ןסיוא טרעגַאל ,ריא ןּוא** .ְךייַא רַאפ ןּבעל ןזָאל

 ןּוא ריא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא גָאט ןטירד ןפיוא ךייַא טקינייר ,םענעגָאלשרעד ַא ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה סָאװ רעכעל

 ןוא , רָאהנגיצ ןּופ טכַאמעג זיא סָאװ ץלַא ןוא ,לעפ ןופ ךַאז רעדעווטעי ןוא ,דגב רעדעװטעי ןּוא** .ענעגנַאפעג ערעײַא

 .ןקינײר ךייַא ריא טלָאז ,ילכ ענרעצליה רעדעװטעי

 ןופ ץעועג סָאד זיא סָאד :המחלמ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ טייליסליח יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןהפ רעד רֶזֶעלֶא ןּוא +

 ןוא ,ןיצ סָאד ,ןזיַא סָאד ,רעּפוק סָאד ,רעבליז סָאד ןּוא ,דלָאג סָאד רעּבָא * :ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ הרֹוּת רעד

 זומ סע רָאנ :ןייר ןרעװ טעוו סע ןּוא ,רעייפ ךרוד ןייגכרוד ןכַאמ ריא טלָאז ,רעייפ ןיא ןעמוק ןעק סָאװ ץלַא * ,ײלּב סָאד

 ..רעסַאװ ךרּוד ןייגכרוד ןכַאמ ריא טלָאז ,רעייפ ןיא ןעמוק טינ ןעק סָאװ ץלַא ןּוא .רעסַאװגנערּפש טימ ןרעוו טקינײרעג

 ןעמוקנײרַא ריא טנעמ ךָאנרעד ןוא ,ןייר ןרעוו טעװ ריא ןוא , גָאט ןטעּביז ןפיוא רעדיילק ערעײַא ןשַאװ טלָאז ריא ןוא יי

 / | : .ּרעגַאל ןיא

 ןשטנעמ ןּופ ,ּביורּבײרט םענעגנַאפעג םעד ןּופ לָאצ יד ףיוא םענ* :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא 5 =

 דעצ טסלָאז ןוא * .הדע רעד ןופ רעזיײהרעטָאפ יד ןּופ טיילטפיוה יד ןוא ,ןהפ רעד רֶוֶעלֶא ןוא ּוד ,תומהַּב ןופ ןּוא

 רעד ןשיווצ ןּוא | ליח ןיא ןעגנַאנענסױרַא ןענייז סָאװ סרעטלַאה-המחלמ יד ןשיװצ ,טפלעה ןיא ּביורּבײרט םעד .ןלייט



 חכ החל םֶכִמ תמרה | :הדהלּכ ןיבּו אכל טא
 ׁשמַחְמ ׁשֶּפָנ דָחֶא אָבְצַל םיִאְצֹה .הָמָחְלִמַה יִשָנַא תַאֵמ
 :ןאצהְךמו םיִרֹמֲחַקְדִמּו רֶקְּבַהְדִמּו דֶאְקְדִמ תוקפה
 טכ הוי תמורת ןהפה עלא הָּתַתנְו יחקת םֶתיֵצֲחְּמִמ
 *% או ןי* * | ? םםישמחהךמ זחא | דַחֶא ו חת טאר תַצֲחַּמִמּ

 הָמֵחְּבַה-לְּכִמ ןאַצַהְוִמּו םיִרֹמֲחַהִמ רֶקּבַהְדִמ סֶהֶאָהְִמ
 אל שעו הוה ןפשמ תרמשמ יִרָמְש םילל םתא הָּתַתְנו
 בל יה :הָשמ-תֶא הָוהְי חוצ רֶׁשֲאַּכ ןקפה רֶעְלֶאְ הָׁשִמ

 תואמדשש ןאצ אָכְצִה םִע יִזְִּב רֶׁשֲא וָּבִה רָתָי ולְלַּמַה |
 2 םיעְׁשְ םִינָׁש רֶקָבּו + ;םיִפָלֲא תֶׁשִמֲחַו ףֶלָא םיעבשו ףֶלֶא
 77 םיִׁשָנַה-ןִמ םדא שפת ;ףֶלֶא םיִׁשִׁשְו דָחֶא םיִרֹמֲחַו : ףֶלֶא
 ;ףֶלֶא םישלש םִיַנָׁש שָפָניָּכ רכז בפשמ ועדידאל רשא
 ול "שלש ןאצה רפְסִמ אָבְצִּב םיִאְציַה קלח הָצָחְמה יהו
 .(תואמ שמחו םיִפְלֲא תעְבְשְ לא םישלשו ףֶלֶא תֹוָאֵמ
 .ול{םִעְבִׁשְו שָמָח תֹוָאֵמ ׁשֵׁש ןאָצהְדִמ הוהיל םֶכָּמַה יהו
 חל :םיִעְבְשְ \םיִנש הוהיל םֶמְכִמּ ףֶלֶא םישלשו השש רקְּבהְו
 טל דָא הָוהיִל םֶמְכִמֹו תֹוָאֵמ ׁשֶמֲחַו פלא םיִׁשלְׁש טינה
 מ קרוהיל ס םֶמְכִמּ ףֶלֶא רָׂשָע השש םֶדֶא ׁשֵפָנְו :םיששו
 א תהי תמּורְּת טֶכָמ-תֶא השמ ןתיו :שָפְ םישלו שו םינְׁש
 יפה ץריצחממו :העמהתֶא ףוחי הוצ רֶׂשֲאַּכ ןקּכה רעלאל
 :םכיִאְבְצה םישָנַאַהְמ השמ הָצָח רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ינְב
 .םישלשו הֶלֶא תֹואמיׁשְלְׁש ןאצהְךמ הָדעה תֶצֲחְמ יהו
 דמ םישלשו השש רֶקָבּו :תואמ שמחו םיִפְלֶא תַעְבַש ףֶלֶא
 ד םיא שפת :תואמ שמח ףלא םישלש םילמָחְו :ּףַלֶא
 ₪ תֶא לָארְׂשִינְּב תַצֲהָּמִמ השמ חשו :ףֶלֶא רֶָשָע השש
 ןפינ הָמהְבַהְִמּו םֶהְאַהְדִמ שמחה דָהֶא זְחֶאָה
 חרוצ רֶׁשֲאֹּכ הָוהְי ןֵּכְׁשִמ תֶרֶמְׁשִמ יִרָמש םילל םָתֹא
 חמ פלא רׁשֲא םידקפה השמלא \ וברקנ :הֶשמ"תֶא הָודְ

 דד ה ה הלה | דה הר וז דוד קח ויו ה א ההתכה תמה ןאפו או היד" ר לח אי ד לעטר דרדחו הוטלה

 -- "ין" | -תֹוטמ ,,רבדמנ

 טָאג ןצ םָאנּפָא ןא ןדי יישפָא טסלָאז ןוא * :,הדע רעצנַאג

 ;ליח; :ןיא:ןעגנַאנעגסױרַא ענו סָאװ טיל-המחלמ יז ןופ

 יד-ןּופ:ןוא ,ןשטנעמ יד ןופ ,טרעדנוה ףניפ ןופ קיטש ןייא

 ףעייֵז ןופ * - ,ףָאׁש יד ןופ ןוא ,ןעלוייא יד ןופ ןוא ,רעדניר

 וצ ןבענ סע טסלָאז ןוא :ןעמענ סע ריא טְלָאז טפלעה

 רעד :ןופ ןוא ** : ,טָאְג וצ ;נודײשּפָא ןַא ,ןהפ םעד רָזֶעלֶא

 סנייא ןעמענ ּוטסלָאז לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ טפלעה

 יד-.ןופ = ,ןשטנעמ יד" ןופ  ,קיצפופ ןופ ןעמּנעגסיורַא

 עלַא ןופ-ףֶאש יד ןופ ןּוא ,ןעלוייא יד .ןּופ ,רעדגיר

 יד ןטיה סָאװ ,םייול י יד וצ ןבעג "יז .טסלָאז ןוא ;תומהב

 | ₪ .+ - ..טָאג ןופ ןפשמ םעד ןופ גנוטיה
 יזַא ןָאטעג ןּבָאה ןהפ רעד רֶוֲעלֶא ןוא השמ ןוא**

 סָאװ-ּביורּביירט רעד ןוא <  .ןהשמ ןליופַאּב טָאה טָאג יוו

 טָאה קלָאֿפ-ליח; סָאד סָאװ םיור םעד ךָאנ ןּבילּבעג זיא

 ןוא טנויוט טרעדנוה .ס |

 - -ןוא ײװצ ,רעדער ןוא א

 ;טנויוט :קיצפעו ןוא ןיײא | .ןעלויא ןוא * ;טנויוט קיצעביו

 סקעז ,ףָאש :ןעוועג זיא ,טביורעג

 ;טנזיוט ףניפ ןוא טנויױט קיצעביו

 ןבָאה;סָאװ ןעניױשרַאפסּבײװ ןּופ ,ןשטנעמ ןּופ תושפנ ןוא **
 - ,תושפנ עלַא--ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ןּופ טסּוװעג טינ =

 | .קלח רעד + טְּפלעה א ןוא 9 .טנויוט קיסיירד .ןּוא לװצ

 ןופ לֶאְצ .יד--ליח ןיא ןעננַאנעגסױרַא- ןענייז סָאװ יד ןופ
 ..יקיסלרד ןוא טנויוט | טרעדנוה ירד .ןעװעג זיא ה ,ףָאשי יד ר

 .טרעדנוה ףניפ ןּוא טנויוט ןביו ןוא טנזיוט

 .קיצעביז ןּוא ףניפ

 .סקעו ןעװעג זיא ףָאש יד ןּופ טָאג ּוצ ּבָאְּפֶא יד ןוא 2

 - .קיצעביז ןוא ײװצ ,טָאנ וצ יז ןופ ּבָאנּפֶא יד ןוא ;טנויוט קיסיירד ןּוא סקעז ,רעדניר יד ןוא*
 | :תושפנ ןּוא ** . .קיצבעו ןּוא ןייא .,טָאג וצ יז ןופ ּבָאְגְּפֶא יד ןּוא ,טרעדנּוה . ףניפ ןּוא .טנזיוט קיסיירד ,ןעלזייא ןוא 5

 יד ןּבעועגרעביא טָאה השמ ןוא < ..תושפנ קיסיירד ןוא ייווצ ,טָאנ וצ ייז ןופ ּבָאנּפָא יד ןוא ;טנויוט ןצכעז ,ןשטנעמ ןופ
 ךעק יד ןופ טפלעה רעד .ןּופ ןוא < .ןליופַאַּב ןהשמ טָאה טָאג יו יוװַא ,ןהפ םעד רֶזֶעלֶא וצ גנודײשּפָא סטָאנ ןופ ּבָאנּפָא

 הדע רעד ןופ טפלעה יד ןוא <-ליח ןיא ןעװעג ןענייו סָאװ רענעמ יד ײּב ןעמונעגּפָארַא טָאה השמ סָאװ ,לאדׂשי ןופ רעד |
 סקעז ,רעדער ןּוא * :טרעדנוה ףניפ ןוא טנויוט ןביז ןּוא טנויוט קיסיירד ןּוא טנזיוט טרעדנוה ירד ,ףָאש יד ןּופ :ןעוועג ויא

 | חעד ןֹופ *-טנויוט ןצכעו ,ןשטנעמ ןּופ תושפנ ןוא * ;טרעדנוה ףניפ ןוא טנזיוט קיסיירד ,ןעלזייא ןוא < ;טנזיוט קיסיירד ןּוא

 ,תומהב יד ןופ ןּוא , ןשטנעמ יד ןּופ ,קיצפופ ןּופ ןעמונענסױרַא סנייא ןעמונעג השמ .טָאה לארשי ןּופ רעדניק | יד ןּופ טפלעה

  ,ןלופַאב ןהשמ טָאה טָאג יװ יװַא ,טָאג ןופ ןּכשִמ םעד ןופ גנוטיה יד ןטיה סָאװ ,םייָול יד ּוצ ןּבעגעג יז טָאה רע ןוא

 ,טרעדנוה ןּופ :עטסטלע יד ןוא ,טנויוט ןופ עטסטלע יד ,ליח ןּופ ןטנויוט יד רעּביא סָאװ עטצעועופיוא יד ןוא <



 .טָאג רַאפ לארשי ןּופ רעדניק יד ןָא גנונָאמרעד ַא

 . דָג ןופ רעדניק יד ןוא ןבואר ןופ רעדניק יד ןואי ב
 ןּבָאה יז ןוא ,ךס ַא רעייז ,יפ ליפ טַאהעג ןּבָאה

 11 ,בל-49 ,אל תֹוטמ ,רּבדמּב | 278

 הָׁשֹמ-לַא ּורְמאַֹו :תואמה יִרָׂשְ םיפלאה יי יִרָש אָבְצַה טמ :ןהשמ וצ טגָאועג ןּבָאה יז ןּוא * ;ןהשמ ּוצ טנענעג ןבָאה
. - . . : 

 אלו והיפ רשא הָמָחְלִמַה שנא שאָרְתַא ּואָשִנ ד ףיקס3 | - -המחלמ יד ןופ לָאצ יד ןעמינעגפיוא ןבָאה טכענק ענד
 אָצְמ רֶׁשֲא ׂשיִא הָוהְי ןּבְרָק-תֶא ברק :שיִא ממ דקפנ :| | יד =

 -לַט רֵּפַכְל ןמּוכְו ליִנָצ תַעַּבַמ די הָרָעְצֶא .בַהָזיִלְ - לדנוא ןּופ רענייק ןּוא ,טנַאה רעודנוא רעטנוא סָאװ טייל

 | םֶהוַה-תֶא ןהֹּכה ֶָועְלֶאְ השמ ליו :הךוהי ינפל וניִתְשְפִנ א ַא טכַארּבעג רימ ןּבָאה* .ןרָאװעג טרענימעג טינ זיא

 רֶׁשֲא הָמּרְּתַה בַהְילְּכ ו ִהְי :חָשעמ יִלְּכ לָכ םתאכ = למ ,עפעג טָאה רע סָאװ רעכעלטיא .טאנ וע תנתמ

 לקש םישמחְו תָֹאַמעַבְׁש ףלָא רֶׂשָע השש הּוהיל + ומילה ד יקופו לה רע סָאװ רעכעלטיא ,טָאג וצ ה
 אָ נא :תֹואַּמַה יִרָׂש תַאַמֹ פלא יִבָש תֶאְמ = דנפ ,ךעלטייקטנַאה ןּוא ,רעדנעּבמערָא ,ןכַאז ענרעד

 רק דָעמ לָהָא-לא !תא זאב תֹואַּמַהְ .םיפלֲאָה י ירש | \

 פ ;הָוהְי ינפל לארשידנבל = טָאג רַאּפ לעז רעודנוא ףיוא

 יי בל | ןופ ןעמונעגוצ ןהפ רעד רֶוֶעלֶא ןוא השמ ןּבָאה יז

 ארוו רֶאְמ סּוְצָע דנ"יְִבלְו ןכואר ! בל הָיָה בר\הנקמו 7 ןוא = = .ןכַאז עטעּברַאענסױא ײלרעלַא ,דלָאג סָאד יי וארינ דָאְמ םּוִצָע דנדינבל ינבְל הָיָה ברו 6 | -

 !הָנְקִמ םוָקָמ םיקמה הנִהודֶעלּג ץֶרָא-תֶאְו רע ץרַא-תֶא | 0-9

 רָעְלָא-לֶאְו הָשמדלֶא ורמאפ ןבואר יב ךֶניינְב ּואְבִמ ב = "פֶא ןּבָאה יז סָאװ גנודײשּפָא רעד ןופ דלָאג עצנַאג סָאד

 = רֶועִיו ןכידו תוָרָמַע ;רמאל הָדְעָה יָאיִשְנילָאָו ןהפה : טרעדנוה ןּביז טנויוט ןצכעז ןעווענ זיא ,טָאג וצ טדיישענ

 רֶׁשֲא ץֶרֶאָה :ןִעְבּו ובנו םֶבָׂשּו הלָעְלֶא ִבְׁשִחְו הֶרָמִנְו ד | 0 :

 ידעו אוה הָנקִמ ץֶרֶא לארשי תדע ונפל הָוהְי הָּכַה = 'ד ]ופ ןוא ,טוזיוט ןופ עטסטלע יד ןופ ,לקָש קיצפופ ןוא
 -;רָא ןח דייב ןח ּונאָצְמדמִא ורמאו ם :הָנְִמ ה טּבױרעג ןּבָאה טייליסליח יד <-.טרעדנוה ןופ עטסטלע

 :ןדְריהדתֶא ונרבעתדלא .הזחאל דידבנל תאֹּוַה ץֶרָאָה ןהפ רעד רֶֶעלֶא ןוא השמ ןוא י*--.ךיז רַאפ רעכעלטיא

 הָמָחְלּמַלֹואֹבְיםְכיִחַאַה ןבּוְרְי ינבלודנינְבל השמ רֶמאּ ! | יי \
 :לאְרש יִנְב .בל"תֶא ןּואֹונְת הֶּמָלְ :הָפ ובשת םָּתַאְו ז טנוױט ןופ עטסטלע יד ןופ דלָאג סָאד ןעמונענוצ .ןּבָאה

 םֶכיֵתְבֶאּוׂשָע הָּכ :הָוהְי ' םֶהָל ןת ן"רשא ץרָאָה-לֶאי רבעמ " | ,דעומ"להוא ןיא טכַארּבעג סע ןּבָאה ןוא ,טרעדנּוה ןּופ ןּוא

 ולו :ץֵרָאָה-תֶא תֹואָרל ענר ׁשֶרָּקִמ םֶתֹא יִחְלְשְּב
 יִנּב בל"תֶא ואינו ץֶרָאָה-תֶא וארו לֹוּפׁשֲא סֵחַנ-דַע
 דה םָהל ןֵתְנירֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא אבהיתלבל לארשי
 ואריחסא :רמאל עַבׁשיַו אּוהה םויפ הָוהְי ףַא-רַחָו

 רק ןואמת % ,ב5

 ןּוא דָנ ןופ רעדניק יד ןענייו* .יפ רַאפ טרָא ןַא זיא טרָא רעד טשרע ,דָעלִג דנַאל סָאד ןּוא רַוְעַי דנַאל סָאד ןעזעג |

 רעד ןּופ ןטשריפ יד ּוצ ןּוא ,ןהפ םעד רֶוֶעלֶא ּוצ ןּוא ,ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעמוקעג ןבואר ןּופ רעדניק יד

 ןּוא ,ןֹוביד ןּוא ,תֹורָטַע* :ץגָאז ּוצ יװַא ,הדע ,ןֹועְּב ןּוא ,ֹובנ ןּוא ,םֶבׂש ןוא ,הֵלָעלֶא ןּוא ,ןּוּבשָח ןּוא ,הָרמָנ ןּוא ,רֵזְעַי

 .יפ ןּבָאה טכענק ענייד ןּוא ,יפ רַאפ דנַאל ַא זיא ,לארשי ןופ הדע רעד רַאפ ןגָאלשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד +

 ענייד ןרעוו ןּבעגעג דנַאל עקיזָאדסָאד לָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענופעג ןּבָאה רימ ביוא :טנָאועג ןּבָאה יז ןּוא *

 .ןדרַי םעד ןריפרעּבירַא טינ ודנוא טסלָאז ;םּוטנגײא םּוצ טכענק

 ןּוא ,המחלמ ןיא ןייג ןלָאז רעדירּב ערעײַא :ןבּואר ןּופ רעדניק יד ּוצ ןוא דָנ ןופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג השמ טָאה*

 ןיא ןייגוצרעּבירַא ןּופ לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ץרַאה סָאד ןרעקּפָא ריא טלָאז סָאװרַאפ ןואי ?ָאד ןציז טלָאז ריא

 ַעֵנרַּבישִדְק ןּופ טקישעג ייז ּבָאה ךיא ןעװ ,ןרעטלע ערעיײַא ןָאטעג ןּבָאה יװַא* ?ןּבעגעג יז טָאה טָאג סָאװ דנַאל םעד

 ןּבָאה יז ןוא ,דנַאל סָאד טקּוקעגנָא ןּבָאה ןוא ,לֹוּכשֶא לָאט ןויּב ןעגנַאגעגּפױרַא ןענייז יז םורָאװ י .דנַאל סָאד ןקוקּוצנָא

 רעד ןּוא * .ןּבעגעג ייו טָאה טָאג סָאװ ,דנַאל םעד ןיא ןייג וצ טינ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ ץרַאה סָאד טרעקעגּפָא

 יפורַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ביוא * :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןרָאװשעג טָאה רע ןּוא ,גָאט םענעי ןיא טמירגעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ
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 ;רעכעה ןוא טלַא רָאי קיצנַאװצ ןופ ,םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעג  תֶא הָלָעַמְו הָנָׁש םיִרְשָע ןֵבִמ םירצממ טלה םיִׁשָנֲאַה |
 / יצ ןרָאװשענוצ ּפָאה ךיא סָאװ- ,ד רע יד :ןעונָא ןלעוו / = "אל יפ בקעלו חציל םֶהָרְבַאָל יִּתְעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא זחמָרֲאָה

 = ןעגייז יז לי ןבקעי וצ ןוא ,ןקחצי יצ ,ןעמהרבַא : ןונךב עשוהיו נקה הָּנְפיןִּב םֵלָּכ יתלּב .:ירחא ואל
 | - ערה השעה .רוהדלָּפ םתדדע הָנָׁש םיִעָּבְרַא רֶּברִמַּב ןופ ןיז רעד בֵלָּכ ץוחא יי .רימ ְךָאנ יירטענ ןעננַאנעג ים לארי דה ףאדרחמ ּהָוהְ יִרֲחַא אְלמ יכ
 יו ליו ,ןי ןופ ןוז רעד ַעׁשֹהי ןוא ,יק רעד ןהָנּפי די שנא תוָבְרַּת םֶכיֵתְבֶא תַחַּת םָתְַק הו :הָוהְי עב

 ןופ .ןרָאצ רעד ןוא* .טָאנ ךָאנ ירטענ ןעננַאגעג ןעניז | טיפ :לֵאָרׂשִי-לָא הָיהְי-ַא ןִֹרָח לע רוע תָֹפְמַל םיאְטַה |
 טכַאמעג יז טָאה רע ןוא ,לארׂשי ףיוא טמירגעג טָאה טָאג = -לכל םתחְשו רָּבדּמַּב והיִנַהְל דוע פני דירחעמ ןבוׁשְת
 .רעצנאג רעד יב ,רֶאי קיצרעפ רבדמ רעד ןיא ןעלגָאװ ו זידְנִבִנ ןאְצ תרד ומאה וילָא ושנה < זהה םָעָה

 בשיו םֶמֹוקְמילֶא םִנאיֶבֲה"םִא רֶׁשֲא דע לארשי נב = ,טָאג ןופ ןניוא יד ןיא סטכעלש סָאד ןָאטעג טָאה סָאװ רוָד = נפ םיִׁשָחץֶלֲחנ טתלָאז :ונפטל ר הימל
 :עגפיוא ,ריא טייז טָא ןוא + - .ןרָאװעג טדנעלרַאפ וא | -לֶא בושנ אל ;ץֶרָאָה יִבְׁשִי ינפמ רָצְבִמַה יִרְעְּב נפט
 לדעועג א ,ןרעטלע ערעײַא ןופ טרָא םעד ףיוא ןענַאטש ₪ לה אל יכ :ותְלַתַנ שיא : לאש יִנָב טָחְנְתַה דע ּוניֵּתַּב
 ןרָאצמירג םעד ּוצ ןגײלּוצּוצ ְךֶאְנ ,ןשטנעמ עקידעו ןפ | רֶבֶעַמ ונילֲא לתל האב כ הֶאְלַהְ ןהריל רָבַעִמ םֶּתִא

 ןּופ פא ךיז טרעק היא זַא םורָאװ * .לארשי ףיוא טָאג ןופ = | פ -  גהָחְרִומ ְןֵּדִר
 .רבדמ העד ןיא ןוָאל:רעדיװ ייו רע טעװ ,םיא רעטניה == דבא הוה רבה תֶא שא השמ םֶהלֶא מא

 .קלָאֿפ .עצנַאג עקיזָאדטָאד ןעננערּבמוא טעװ ריא  ןּוא
 אי א = 8 -

 יֿפָאש :טגָאזעג ןּבָאה ןוא ,םיא וצ טנענעג יז ןּבָאה * == = קרוחימ קג םֶתייהו ּובְׁשָּת ראו החי יב אש
 ןוא ,ןעיוב ! גד רימ ןלעװ יפ רעוינוא רַאפ ןטפעהענ  :הָוהְי נפל הָזחֲאְל םֶכָל תאוה ץֶרֶאָה הָתִיָהְו לארשימו
 רימ רעּבָא יי ..רעדניק .עצילק ערעודנוא רַאפ טעטש = טֶכְתאַּטַח וערו הוהיל םָתאָמַח הגה ןפ ןושעת אָליאְו

 רעדניק יד ראפ ס סיוראפ טנפָאװַאב טײרג ו ןלעװ ןײלַא דכ תרֶרָדָגּו םֶכְּפַמְל | םיִרָע םֶכָליינְב ;םָכְתֶא אֵצְמִת רֶׁשֲא |
 : - ףווא טכַארבעג לובה רימ - . ,לארי פ : הכ ינו .רֶגיינְּב רֶמאֹּה ושעת םֶכיֵּפִמ אצה םכאצל
 .= .ןהְוצמ ינדא רשאפ ושעי ףידבע רמאל השמ"לָא באר
 יד ןיא יז ןלעװ רעדנוק ענילק ערעודנוא ןוא ;טרָא = ₪ עלה יִרְְּב םֶשּויהְ ונָתמְָּבילְכְו ננְקִמ ויש ונפט
 .הנאל-ןופ.רעניווואב יד ןגעוו ןופ טעטש עטקיטסעפַאב = יי זרמָתְלמל הָוהְי ינפל אֵבָצ ץולחילָּכ ורבע דיל
 ןיִּב ; רעזייה.ערעודנוא ןיא ןרעקמוא טינ ךיז ןלעוו רימ 5 חכ ןהפה עלא תא השמ םֶהָל וצו :רבד ינדא רֶׁשֲאַּכ

 ;ןנוברַא ןייז רעכעלטיא ןּברַא לארׂשי ןּופ רעדניק ליד \

 | טי רענעי .ףוא י לז טימ פרא טינ ןלעװ רימ .םורָאװ *
 ל אפל / רזמ ףצ ,ןדרַי טייו רעד ףיוא ;נּוּברַא רעודנוא .ןעמוקעגנָא שא ודנוא לײװ ,רעטַײװ ןּוא ןדירל

 עגנָא סטָאג רַאפ ןענעּפָאַאּב ְךייַא טעװ ריא ּביוא ,ךַאז עקיזָאדיד ןָאט טעװ ריא ביוא :טנָאזעג יז וצ השמ טָאה *
 : "רַאפ רע ויּב ,טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןד רַי םעד ןײגרעּבירַא ןלעװ ךייַא ןּופ עטנּפָאװַאּב עלַא ןּוא** ,המחלמ ףיוא טכיז

 "רעד ךיז טעוו ריא ןּוא ,טכױעגנָא סטָאג רַאפ ןרעוו ןעננּוװצַאּב טעוו דנַאל סָאד ןּוא < ,םיא רַאפ ןופ טנייפ ענייז טביירט |
 ,טָאנ רַאפ םוטנגייא םּוצ ןייז ךייַא טעוו דנַאל עקיזָאדסָאד ןוא ,לארשי רַאפ ןוא טָאג רַאּפ ןייר ןייז ריא טעוו ,ןרעקמוא ךָאנ
 .ךייַא טעװ סָאװ ףָארטש רעייֵא ןסיוו טייז ןּוא ,טָאג רַאפ טקידניזעג ריא טָאה יױזַא ,ןָאט טינ יווַא טעוו ריא רעּבָא ביוא *
 ןופ ס ,סױרַא קא ו סָאװ  רעּבָא { ,ףָאש 2 ערעײַא ר .רַאפ ל ןטפעהעג ןוא ,רעדניק עעילק ערעײַא רַאּפ טעטש ךיײַא טיוב -. .ןפערט
 רשי יא יט יב יי 0 ה  ןָאט ריא .טלָאז ליומ רעיא
 לוז ן אט ךלעװ טכענק ענייד| או ּוצ ווא .ןהשמ ּוצ טגָאזעג ןביאר ןופ רעדעק יד ןוא דֶג ןּופ רעדניק יד ןָאה" < =.
 | ,תומהב .ערעודעא עלא ןוא .יפ רעודנוא ,רעּבַײװ ערעודנּוא ,רעדניק עניילק ערעודנוא * .טלעּפַאּב רַאה ןײמ רו
 ןינהעביהא לע ,ליח םּוצ הָעְנפֶאְַאְּב רעבעלטיא ,טכענק ענייד רעּבָא*י ;דָעלִג ןופ טעטש יד ןיא ןטרָאד ןייז ןלעוו
 | הפו ל וז קטנה אף רה הו -  .טדער רַאה ןימ וו ױזַא ,חמחלמ ףיוא טכיועגנָא סטָאג רַאּפ

 ןופ טיילטְפיוה יד .ןוא ,ןו ןופ | וז םעד .ץושוהי ןּוא .ןהפ םעד רֶנֲעלֶא יז ןגעװ ןליופַאּב טָאה השמ ןוא *
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 ןופ רעדניק יד ןופ םיטבש יד ןּופ רעזײהרעטָאּפ יד
 רעדניק יד ביוא :טגָאזעג יז ּוצ טָאה השמ ןּוא * ,לארׂשי
 .-נפָאװַאּב רעכעלטיא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּוא דֶג ןּופ

 םעד ְךייַא טימ ןײגרעּבירַא ןלעװ ,המחלמ ףיוא רעט

 ןעגנּוװצַאּב טעװ דנַאל סָאד ןּוא ,טכיזעגנָא טטָאג רַאפ ןדרִי

 סָאד ןּבעג יז ריא טלָאז ,טכױעגנָא רַעייַא רַאּפ ןרעוו

 טינ ןלעװ "ז רעּבָא ביוא* = .םּוטנגייא םּוצ דָעֹלְג דנַאל

 םּוטנגייא ןגירק ייז ןלָאז ,ְךייַא טימ טנּפָאװַאּב ןיײגרעּבירַא

 .ןַעַנּכ דנַאל ןיא ךייַא ןשיװצ

 יד ןּוא דָג ןופ רעדניק יד ןפּורעגּפָא ךיז ןּבָאה" =

 טדערעג טָאה טָאג סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןבואר ןופ רעדניק

 ןלעװ רימ < .ןָאט רימ ןלעװ ױזַא ,טכענק ענייד ּוצ

 דנַאל ןיא ,טכיזעג סטָאג רַאּפ עטנפָאװַאּב ןײגרעּבירַא

 טייז רעד ןּופ הלחנ רעודנּוא ןּופ םוטנגייא סָאד ןוא ,ןַעַנַּ

 .ודנוא ייב ןּביילּב לָאז ןדרִי

 יניק יד ןּוא דָנ ןופ רעדניק יד ,ייז טָאה השמ ןּוא *

 ןוז םעד השנמ ןופ טבש ןּבלַאה םעד ןּוא ןבואר ןופ רעד

 ךלמ םעד ןוחיס ןּופ ךיירגיניק סָאד ןּבעגעג ,ןפסֹוי ןופ

 ,ןָשָּב ןופ ךלמ םעד נֹוע ןּופ ךיירגיניק סָאד ןּוא ,ירּומָא ןּופ

 טעטש יד ,ןקרַאמעג יד טימ טעטש עריא טיול דנַאל סָאד

 יעסמ ,רבדמב

 :לֵאָרְׂשִי ינבל תוממק תובא ישרת נב עָשוהְי תַאְ
 םֶכְּתִא | ןְבּאְרינְב -ָניינְב ּורְבַעָי-םִא םִהלֲא הָׁשִמ רֶמאַֹּו טכ

 ץרֶאָה הָשּבְכִנְו הָוהְי ינפל המחלמל ץיִלְח-לְּכ ןוריהדתַא
 אל"מאְו :הֶזחֶאל דְָלִַּה ץֶרָאדתֶא םֶהָל םֶּתַתְנו םכינפל ל
 וניו :ןענּכ ץרָאְּב םֶכְכְתב זחא םָכְּתִא םיִצּולח ! וָרְבַעַי אל

 --לֶא הָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲא תא רמאל ןבואר יִנְבּו דָגייִנְב
 ץֶרֶא הוה ינְפל םיצּולַה רבענ ּונָחִנ :השענ ןֵכ ןּכ ךיִדְבִע בל
 השמה תו :ןדרַיל רֶבֵעַמ ּותְלַחְנ תזחא ותא ןַענְּכ ל

 תֶא ףסוידב הָׂשִנְמ \טָכַש ו יצחלו ןְבּואְר יב דָניִנְבל
 ןָשְּבַה ְּךֶלֶמ גע .תֶכְלְמַמ-תֶאְ יֵרֹמֶאָה ףלמ ןדיס תֶכֶלִמַמ

 רֶנייִנְב ּוָנְביַו :םיִבָס ץֶרֶאָה יִרָע תלְבְנְּב ָהיִרָעְל ץֶראָה יל
 =תֶאְו ָפֹוׁש תֶרְמַע-תֶאְו :רֶע'רֶע תאְו תֶֹרֶטַעַדתֶאְו ןבידחתַא הל
 רָצְבִמ יִרָע ןֶרָה תיִּב-תֶאְו הֶרְמִנ תיִּב-תֶאְו :הָהְּבִנְיְו רֶוְעַי ול
 זאָלֶעלָא-תֶאְו ןובְׁשִח-תֶא ּנְּב ןֵבּואְר נבו :ןאֹצ תרד ל
 -תֶאְו םש תֶּבַּמ ןועמ לֵעַּב-תֶאָו וְֿנ-תֶא ;םִיָתָיְרִק תֶאְו חל

 נב רֶׁשֲא םיִרָעַה תֹומָׁשרתֶא תמשְב ואְרְקִיַו הָמְבִׂש
 -ערָא ׁשֶרויַו הכל הָדָעְלְג הֶַנְמיוְּב ריִכָמ יב וכלי 'פס
 ִּב ריכמל דָעְלנַה תֶא השמ ןֵתיַו :!הָּב-רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה מ
 םקיתְוחְדתֶא דלל ךלֶה השנמדפ ריאה הב בשיו השנמ אפ
 -תֶאְו תנקתַא דלל ךלה חַבְו :ריִאְי תוח ןֶהְתֶא ארק בי

 5 .גֹומָׁשְּב חַבנ הל אָרְקִ היֶתֹנְּ

 -תֹורטַע ןּוא * ,רֵעֹורֵע ןּוא ,תֹורָטַע ןּוא ,ןֹוביד טױּבעגּפָא ןּבָאה דָנ ןופ רעדניק יד ןּוא** .םּורַא דנור דנַאל םעד .ןּופ

 .ףָאש רַאפ ןטפעהעג טימ טעטש עטקיטסעּפַאּב ;ןְרָהתיֵּב ןּוא ,הָרמְניתיִּב ןּוא ** ,הָהֹּבְי ןוא ,רֶזַָי ןוא ,ןָפֹוש

 -מוא טימ--ןֹועְמ-לַעַּב ןּוא ,ֹובנ ןוא * ,םִיַתָירק ןּוא ,אֵלָעלֶא ןּוא ,ןֹוּבשֶח טױּבעגּפָא ןּבָאה ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּוא יי

 רעדניק יד ןוא * .טױּבעגּפָא ןּבָאה ייו סָאװ טעטש יד ןעמענ טימ ןפּורעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ;הָמבִׂש ןוא-ןעמענ ענעטיבעג

 ירומָא םעד ןבירטרַאפ ןּבָאה ןּוא ,ןעגנוװצַאּב סע ןּבָאה ייז ןוא ,דָעֹלִג ןייק ןעגנַאגעג ןענייו ןהשנמ ןופ ןוז םעד ריכָמ ןּופ

 ראי ןוא * .ןענירד טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןהשנמ ןופ ןוז םעד ריכָמ ּוצ דֶעלִג ןּבעגעג טָאה השמ ןוא * .ןענירד סָאװ

 תַבֹונ ןוא < .אריאָי-תֹווַח ןפורעג יז טָאה רע ןוא ,רעפרעד ערעייז ןעננּוװצַאּב טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןהשנמ ןּופ ןוז רעד

 .ןעמָאנ ןייז ףיוא חַבֹונ ןפּורעג יז טָאה רע ןּוא ;טעטשרעטכעט עריא טימ תֶנק ןעגנּוװצַאּב טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא

 = בל
 םתאבצל םירצמ ץֶרָאמ וָאְצִי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיייִנְב יִעְסַמ הָלֶא א
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 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעגנואיצ יד ןענייז סָאדי 15

 טיול םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז סָאװ םֶהְֵסַמְל םֶהיֵאְצומ-תֶא השמ בהָכיו :ןרהַאו השמדדיּב ב

 .ןענרהַא ןּוא ןהשמ ןּופ טנַאה רעד רעטנוא תונחמ ערעייו |

 יז ףיוא ןעגנַאנסױרַא ערעייז ןּבירשרַאפ טָאה השמ ןּוא י

 ןענייז סָאד ןּוא ;טָאג ןופ ליומ םעד טיול ןעגנואיצ ערע

 :ןעגנַאגסױרַא ערעייז ןיא ןעגנואיצ ערעייז

 ךברק ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא ;שדוח ןטשרע ןּופ גָאט ןטנצפופ ןיא ,שדֹוח ןטשרע ןיא סֵסמֶעַר ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז

 + ןר }

 ססמערמ ּוִעְסִיַ !םֶהיֵאְצֹומְל םֶהיֵעְסַמ הָּלִאְו הָוהְי ימ-לַע '

 .ןושארה שרָחל .םּי רָׂשָע הָּׁשִמֲחַּב ןושארָה ׁשֶרָחַּב

 הפו יה 'במ ,ב

 .רעפרעד סריאָי א



 = 37-4 גל

 - לב יֵניִצְל הָמָר יב לֵאָׂשיינְב ּואצי חפפה תַרָחַּמִמ
 ו םבָהָּב הָוהְי הָּכִה רֶׁשֲא תא םיִרְּבַקְמ םִיַרְצִמּו :םִיָרצִמ |

 ה יֵנְב עס :םיִטָּפְׁש הָוהְי הֶשָע םליִהְלאַב רוכָב-לּכ
 וו םתַאְב ינֲחַיַ תַּלְּסִמ וס :תֶפְסָב וחיו ססִמְערַמ לארי
 ז תֹרִחַה יפדלע בשל םָתַאְמ ועסוו :רָּבְדִּמַה הצְקִּ .רֶׁשֲא
  יִנָפִמ עָמַד :ללגמ ינפל ונחיו ןופצ לַעָּפ ינפדלצ רֶׁשֲא
 תֶׁשֶלְׁש דרה ופלינהָרבְרִמַה םיהדדותְב ורבע תריחה
 = ואביו הָרָּמִמ ֹועְסיַו :הָרָמְב ּונֲחַי םֶמָא רֵּכְדִמְּב םיִמָי
 םיִרָמִּת םיִעְבִׁשְו םיִמ תֶניֵע הֵרְׂשֶע םיִתָׁש םֶליִאְבְ המליא
 יו דפכומ ועְסיו :ףוסדסי"לע וחיו םליאמ ועסיו :םשדונהמ
 יהי וטחיו ןיפדרבְדממ ּועְסִַ ןִיַּבְרִמְב ונח ףוס
 + חו ׁשיִלָאְמ עסנ :שְלְאְּב נח הקְפִדִמ פס
 ט םֶדיִפְרִמ ועְסיו + :תותשל על םימ םש הָיְה"אֹלְו םֶדיִפְרִּב
 ט תוְרבְקְּב ונח יניס רֵּבְדִּמִמ יעְסּו :יִניִס רֵּבְדִמְּב ומ

 ₪ ועסוו :תרצחב נח הואתה תרבקמ יט :הֶוַאַתַה |
 שי יץְרפ ִֶרְּב ּונֲחָיו הָמְתַרְמ ועסיו :הָמְתֹרְּב ונח תְרצממ
 אכ וָנֲחי הנבלמ סו :הָנְבלְּב ינחמ ץרפ ןפרס טסו
 יל הָתָלֲהְּקִמ ועסינ !הָתָלַהְקִּב וניו הפרמ ּועְסיו :הָסרְּב

 רכ :הֶדְרַחּב ונח הפשרת ועסיו ;רָפְׁש--רַהְּב וָנָחמ !
 5 ונחיו .תֶלֵהְקּמִמ ועסיו :תֶלֵהְקִמְּ ונֲחַיַו הדרחמ ּועְסיו

 כ נר = עס :חרֶתְכ ונֲהיו תֹחקִמ יְִסּיו !תַחָחְּב
 שק < הנמשממ ועְסוו :הנמשחְ ונח הקתממ וצפו !הָקָתַמְּב
 ה עי יִנְבּב וחיו תורססמ עס :תורסמב י וחיו

 ל דנדגה רֶהֵמ = :דנדגה רחב ונח ןְקעי יֵנְּבִמ עס

 לו : ;הרָנרְבַעַּב ונהיו הָתָבְטִיִמ עס 1 {הָתָבְטִיְּב ּונֲחַיַו
 ש בג ןיצעמ וע ;רָבָנ ןיצעְּב וחיו הָנֹרְבַעְמ עס
 ל הב חי שק ועסו :שדק אוק עיר נח

 יסמ ןוימס 'ת |

 .הָוֲאַּתַה תֹורבק ןיא טּורעג ןּוא

 .הָּמתַר ןיא טּורעג ןּוא ,תֹורָצַח ןּופ ןניוצעג

 .הָנבְל ןיא טּורעג ןוא ,ץֶרָּפְדֹומִר ןופ ןגיוצעג ןּבָאה

 .ןעקנירט ר

 .תֹורָצַה ןיא טורעג ןּוא ,הָוֲאַּתַה-תֹורבק ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןּוא יי

 .ץֶרָּפְדֹומַר ןיא טורעג ןּוא ,הָמתִר ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא"

 .הָסָר ןיא טּורעג ןּוא ,הָובל ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ײז ןּוא *

 28 | - יעסמ ,רבדמב

 = א טימ ןעננַאגעגסױרַא לארשי ןּופ רעדניק יד ןענייו חַסֶּפ
 יד תעּב+ ,םִיַרצִמ ץנַאג ןופ ןגיוא יד רַאּפ טנָאה רעכיוה

 טָאה טָאג סָאװ יד ןּבָארגַאּב ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה םירצִמ

 -ייז ףיוא ךיוא ןוא ;רוָכּב ןכעלטיא--ייז ןשיווצ ןגָאלשרעד

 רעדניק יד ןּוא* .טּפשמ ַא ןָאטענ טָאג טָאה רעטעג ערע

 ןיא טּורעג ןוא ,סֵסמֶצִר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לארשי ןּופ

 ןיא טּורעג ןוא ,תֹוּכּוס ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןוא* .תֹוּכוס

 ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןואי ,

 -לַעַּב רָאפ סָאװ תֹוריחַהיּפ וצ טרעקעגמוא ךיז ןּוא ,םֶתַא

  ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןּוא *

 םוצ םי ןכרּוד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,תּוריחַה"ינפ

 רבדמ ןיא סגעװ געט יירד ןעגנַאגעג ןענייז יז ןוא ;רבדמ

 .הָרָמ ןיא טורעג ןּבָאה ןּוא ,םֶתֶא

 .רבדמ קע םייּב סָאװ םֶתֶא

 .לודגמ רַאפ טּורעג ןוא ,ןופצ

 = ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא*

 םֶליִא ןיא ןוא ;םֶליִא ןייק ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,הָרָמ ןּופ
 -לטייט קיצעביז ןּוא רעסַאװ ןלַאװק ףלעווצ ןעוועג ןענייז

 ןּבָאה יז ןוא * .טורעג ןטרָאד ןּבָאה ייז ןוא ;רעמייב

 ײז ןּוא * .ףּוס-םי םייב טּורעג ןּוא ,םֶליִא ןופ ןגיוצעג

 ןוא * .ןיס רּבדמ ןיא טורעג ןּוא ,ףוסדםי ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה |

 .הָקִפָד ןיא טּורעג ןּוא ןיס רּבדמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז

 ..שּולֶא ןיא טּורעג ןוא ,הָקִפָד ןּופ ןניוצעג ןּבָאה יז ןּוא יי

 ;םידיפר ןיא טורעג ןּוא ,שּולֶא ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןוא +

 םּוצ קלָאפ ןרַאפ רעסַאװ ןייק ןעוועג טינ זיא ןטרָאד ןּוא

 טּורעג ןּוא ,םידיפר ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןוא י*

 ,יניס רּבדמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא *

 ןּבָאה יז ןּוא *

 . ליז ןּוא*

 ןּוא *

 .יניס רבדמ ןיא

 ך חה

 ןוא *  .רֶפָש גרַאּב םייּב טּורעג ןּוא ,הָלַָהק ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יו ןוא *  .הָלַהק ןיא טּורעג ןוא ,הָסָר ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז

 .הָדָרֲח ןיא טּורעג ןּוא ,רָפָש גרַאּב ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז

 .תַחַּת ןיא טּורעג ןוא ,תֹולֲהְקַמ ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא *

 .הקתמ ןיא טּורעג ןוא ,חַרָּת ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייו

 .תֹורָסֹומ ןיא טּורעג ןוא ,הָנֹומשַח ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה

 .דָנדְגַה-רֹוח ןיא טורעג ןוא ,ןְקֲעַי-ינּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה

 .הָנֹורבַע ןיא טורעג ןוא ,הָבטָי ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייו ןוא*

 כ זיא סָאד ,ןֶצ רּבדמ ןיא טּורעג ןוא ,רָבָנְֹויצֶע ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא*

 .םֹודָא דנַאל ןּופ קע ןיא ,רֹוה גרַאּב םייּב |

 .תֹולֲהֹקַמ ןיא טּורעג ןּוא ,הֶדָרַח ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז .ןוא <

 ןוא *  .חַרָּת ןיא טּורעג ןּוא ,תֵחַּת ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןּוא *י

 .הָוֹומׁשַח ןיא טּורעג ןּוא ,הָקֹתַמ ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא *י - יז ןּוא 5

 יז ןּוא *  .ןְקֲעַיייַנּב ןיא טורעג ןּוא ,תֹורָסֹומ ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא יי
 .הָבטִי ןיא טּורעג ןוא ,דָגדִנַה-רֹוח ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא

 .רָבָגְדֹויצֶע ןיא טּורעג ןוא ,הָנֹורבַע ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןּוא **

 טּורעג ןּוא ,שדק ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןּוא יי
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 ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןהפ רעד ןרהַא ןוא"% = |

 ןטרָאד זיא רע ןּוא ,טָאנ ןּופ .ליומ םעד טיול ,רֹוה גרַאּב

 יד יװ םעדכָאנ רָאי ןטסקיצרעפ םעד ןיא ,ןּברָאטשעג

 דנַאל ןּופ ןעננַאנעגסױרַא .ןענייז .לארׂשי ןּופ : רעדניק

 .שדֹוח ןּופ גָאט ןטשרע .ןיא ,שדוח ןטפניפ ןיא ,םִיַרצִמ

 קיצנַאװצ ןוא ירד ןוא טרעדנוה ןעװעג זיא ןרהַא .ןּוא*

 ןוא * .רֹוה גרַאּב ןפיוא ןּברָאטשעג זיא רע ןעוו ,טלַא רָאי

 ןיא .ןסעועג ויא סָאװ ,דֵרֵע ןופ ךלמ רעד ,ינָעָנּפ רעד

 ןעמוק םעד ןנעװ טרעהעג טָאה.ןַעַנּב דנַאל ןיא ,םורָד

 : = .לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ |

 טורעג ןוא ,רוה גרַאּב ןופ ןגיוצעג .ןּבָאה יז ןוא < =

 ןּוא .,הָנֹומלַצ ןופ ןניוצעג ןּבָאה יז ןוא = .הָנֹומלַצ-ןיא

 ןּוא ,ןינופ ןופ ןגיוצעג ןּבָאה ייז ןוא <  .ןונופ .ןיא טּורעג

 .תֹובֹוא ןיא טּורעג

 .בָאֹומ ןופ קרַאמעג םייּב ,םיִרָבָעְייִע ןיא .טּורעג

 ןוא < .דָנױֹוביד ןיא טּורעג ןוא ,םיִיָע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז

 ןוא <

 ךומלע ןיא טּורעג ןּוא ,דְנְדֹוביד ןופ ןויוצעג ןּבָאה ײז

 .םיִתְלבְד

 .ובנ רַאּפ ,םיִרָבַע ןּופ גרעּב יד ןיא טּורעג ןּוא

 יד ןיא טּורעג ןּוא ,םירְבַע ןופ גרעב יד ןּופ ןגיוצעג ןֿבָאה

 ןּבָאה יז ןוא ל | .וחירי ןּבעל ןדרַי םייב בָאֹומ ןּופ ןעניולפ

 יד ןיא םייטָשילִבֶא זיב תופי ןופ ,ןדרַי םייב טּורענ

 .בָאֹומ ןופ ןעניולפ

 יעסמ ,רפדמּב

 - ןּוא ,תובוא ןּופ ןניוצעג ןּבָאה ײז ןוא < -

 ,םִיַתָלבִדץֹומלַע ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה יז .ןּוא = =
 לז ןוא **

 רה--לֶא ןהפה ןרהא לע :םְּדֶא ץֶרֶא הָצָקִּב רֶלֶה ל
 ;ראצל םיִעְבְרַאַה תנשב םש תמי הָוהְי ופיל רֶהָה
 :ׁשֶרֹחַל דֶחֶאּב יִׁשיִמֲחַה ׁשֶרֶחַּב םִיַרְצִמ ץראמ לאְרשיחינּב

 ורָהָה רֶהְּב ותֹטְּב הנש תֵאְמּו םירְׂשְָו ׁשֵלָׁשִּב ןרהַאְו של
 ץֶרַאְּב בג בשידאוהְו דלע דלמ יענה עמשו ם ₪
 :נֹמְלַצּב ותו ךהַה רהמ ועו :לֶאְרְשי יִנְּב אב ןעָנְּכ אמ
 :תֶבאָּכ ינחיו ןקפמ ועְסיו :ןפּב נח הנמלשמ עס יי
 עס :בָאומ .לּובְנִּב םיִרָבֲעַק יעְב ונחיו תבאמ ועָסיַנ רמ
 ןמלעב וטחיו דג ןכידמ עס דג ןבידב וחיו םייעמ ומ
 - םיִרָבְעַה יִרָהְּפ וחיו המיִתְלְבִד ןמלעמ ועסיו :הָמִיְתְלִבְּד ומ
 לַע בָאומ תֶבְרעְּ חיו םיִרָבַעָה יִרָחִמ עס :ֹובְנ ינָפְל חנ
 ילָבָא דע תֹמְׁשִיַה תיכמ ןח ףריהילע ינֲּיַו גר דִי טמ

 השֹמילֶא הוי רֵּבַדַה ם  :םָאֹומ תֶבֶרַעְּב םיִמְׁשַה
 נב לֶא י רבה :דמאל הרי ןֵּחְרִי--לַע בָאֹומ תֶבְרַעְּב א

 "לא .ןחְרהתֶא םיִרְבִע םָּתַא יִּכ םהלא ָתְרמֶאְ לֵארְׂשִי
 .טבֶכיֵנְּפִמ ץֶרֶאָה יבשת םֶּתְׁשַרֹוהְו :ןעֶנְּכ ץֶרֶא בג

 ּודְבַאְת םֶתֹכִּמִמיִמְלַצ-לְּכ תֶאְוםֶתיִכְׂשַמ-לַּכ תא םֶּתְדַּבִאְו
 -םֶּתְבִשיץְרָאָה-תֶאֶּתְׁשַרוהְו:ּוריִמְׁשַּת םֶתֹומּילְּכ תֶאְו ג
 םֶּתְלַהנְתִהְו :התא תֶׁשֶרָל ץֶרָאָה-תֶא יִּתִתָנ מל וכ ָּּב ד

 ותְלֲהַנתִא וָּבְרַּת בל םֶכיִתְהְַּׁשִמְל לֶרֹנְּ ץראַה-תֶא
 לֶרֹוּנה הָּמָׁש ול אָציירְׁשַא לא ועלחנתא טיִעְמַּת טַעְמַלְו = -
 ושירות ולא לתת םֶכיֵתְמֶא | תל היה רל הנ

 הל תל תי רש היה ה םיבשי הא ֹ
 0 . ן -וםֶכָל חֶׂשֶצֲא |

 דל

 "לֶאְרְשי פרת וצ :רְמאַּל הָׁשֹמ--לֶא הָוהְי רֵּבַדְיַנ 5
 ב

 דער" :ןנָאז ּוצ יװַא ,ֹוחירי ןבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ ןעניולפ יד ןיא ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא < =

 .:ײז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ
 ןּופ דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןנײרטרַאפ ריא טלָאז * ,ןַענֹּכ דנַאל ןייק ןדרנ .םעד רעֶּבירַא טײג ריא א | =

 -רעטנוא ריא טלָאז ןצעג ענעסָאגעג ערעייז עלַא ןוא ,רעדליּב ערעייז עלַא ןעגנערּברעטנּוא טלָאז ריא ןוא ;ךייַא ראפ

 ,ןענירד ןצעוַאּב ךיז ןוא ,דנַאל סָאד ןעמענרַאפ טלָאז ריא ןּוא א ,ןקיליטרַאפ ריא טלָאז תומָּב ערעייז עלַא ןּוא ,ןעגנערּב

 ערעײַא טיול ,לרֹונ ךרּוד דנַאל סָאד ןּברַא טלָאז ריא ןּוא =  ,ןּברַא וצ סע .,דנַאל סָאד ןּבעגעג ךיא בָאה ךייַא-םולָאװ =

 וו ןטרָאד .הלחנ רעקיצניװ ןּבעג ּוטסלָאז ןרעקיצניװ םעד ןּוא ,הלחנ רעמ ןּבעג ריא טלָאז ןרערעמ םעד ;תוחפשמ

 .ןּברַא ְךייַא ריא טלָאז ןעמַאטשרעטָאּפ ערעײַא טיול ;םיא ּוצ ןרעהעג לָאז ,ןלַאפטיוא טעוו לרוג ןייז

 ןּופ ןוָאלרעּביא טעוו ריא סָאװ יד ןלעװ ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ךייַא רַאפ ןּופ ןּביירטרַאפ טינ טעוו ריא ביוא ןוא < |

 דנַאל םעד ןיא ןקירד ךייַא ןלעװ יז ןוא ,ןטײז ערעײַא ןיא סרעכעטש רַאפ ןוא ,ןגיוא ערעייַא ןיא רענרעד ראפ ןייז ,ייז

 .ךייא ּוצ ןָאט ךיא לעװ ,ייז וצ ןָאט ּוצ טכַאדעג ּבָאה ךיא יװ יװַא ,ןייז טעו סע ןוא* .ןענירד טציז ריא סָאװ

 = לז ּוצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד לעפַאּב * :ןגָאז וצ יוזַא ,ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא + דךכ
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 .ץרָאָה תא ןַעָנִּכ ץְרָאָה-לֶאו םיִאָּב םּתַאייִב םֶהְלֶא ָּתְרַמָאְו |
 גג הדיח :ָהיֶתֹלְבְגל ןענפ ץרא הלחנב םכל לפת רֶׁשֲא
 | של הָיָהָו םוָרָא יִדָי-לַע ןְצירַּכְרִּמִמ םֶגְנ"ִתַאְּפ םֶכָל
 ר לּובְגה םֶכְל בַסָנְו !הָמְרַק חַלֶמַה-ִי הָצְקִמ בֶגְנ ליִבָנ
 במ ויָתֹאָצֹוִּת הֶיהְו הָנֹצ רבע םיִּבַרְקִע הלעמל במ
 ב ּ{הָנְמִצַע רַבַע דֶּדַא--רַצֲח א ענב ׁשֶרָקְל

 הדָּמיה ויָתֹאְצֹוְת יוְהְו םירצמ הָלְחַנ ןומצעמ לּוְבָּנַה <
 כל הָיהידהְו לוב לדג םיה םֶכָל הֶיָהְו םי לוב
 ו לדנה םִיַהוִמ ןופצ לוב םכל הָיַהְיהְמ :םִי לבג
 ה ויחו תמֶח אָבְל ּואְִּת רַהָה רָהֵמ :רָהָה רה םֶכָל אתת
 ט ויָתֹאָצֹוְת ּויְהְו הָנֹרְפִ לבנה אציו :הדדצ לבה תאְצות |

 ' םםַכְל םֶתיֲִאְתִהְו ::ןופצ לבג םֶכָל היחידה ןְניִע רצח
 + םפשמ לֶבּנַה דרו : הָמָפְׁש ןניע רצחמ הָמְדָק ליִבְנל
 "בי ףתכ"לע הָחְמּו לֹּבִנַה דריו ןיעל םֶדָּקִמ הָלְבִרָה

 בי טי ויְתֹאֵצֹותּויְהְו הניה סּוְּנה דריו :הָמרָק תֶרָנַּכ
 + וצו ! ביִבָס ָהיִלְבִנַ ץְרָאָה םֶכָל ; הָיְהִּת תאז חלמה
 ולֶחנתת רשא ץֶרָאַה תא| רמאל לֶאְרְש יִנָבִתֶא השמ
 זרוטמה תעשתל תַתְל הָוהְי הָּוִצ רשא לרונב ּהָתֹא
 יי םתבָא תיֵבְל ! ינֵבּואְרָה ינְב הֵּמַמ וקל יִכ !הָּטַּמַה יִצָחְ
 | תקל הֶׁשִנְמ חטמ יִצְחַו םָתֹבֶא תיבל יִדָגַהייִגְב הטמו
 א רָבַעַמ םֶתָלֲהַנ חְקְל הטמה יִצַחּו תושמה ינש :םתְלַחג
 8 :הָחְרמ הָמְרְק וחי ןִד דרי
 'בר זםיִׁשָנֲאָה תמש הלא :רמאל השמחלא הָוהְי רב
 :ןונךןּב עשוהיו הפה רֶזעְלֶא ץראהדתא םֶכָל יִלֲהני-רְׁשֶא
 -.זיַצְץְרָאָהִתַא להנל וחלת הָּטַּמִמ דָחֶא אישנ דָחֶא איֵׂשָנְ

 קני בלְּ ה הטמל םיִׁשָנֲאָה תומש הלאו
 אכ : נב הטמל :דוקיִמַעְדְ .לאמש ֹועְמִׁש יֵנְּב הָּמַמְלּו

 יק זיהו ד

 :חרזמ ּוצ ,תֶדָנָּכ םי ןופ ןקּורגרַאּב םעד ןָא ןסיוטשנָא ךיז ןּוא ןרעדינּפָארַא לָאז קרַאמעג רעד ןּוא
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 סָאד:ןייז :סָאד לָאז .ןַעַנּכ דנַאל ןייק טמּוק ריא זַא

 דנַאל סָאד-הלחנ א רַאפ ןלַאֿפ:;ךייֵא .טעװ סָאװ דנַאל
 ןיי ל | ךיי ַא ל או 'טייז"ם ורד | יד 8 2 ןקרַא מעג עריא טיול ַע ֹּכ

 םורְד ןּופ קרַאמעג רעֶד ןּוא ,ם דָא ןּבעל ןצ רּבדמ ןּופ

 רעד ןוא * .תרומ ּוצ ,ַלְמַהבַי קע ןופ ןייז ךייא לָאז
 םעד ןופ םורָד ּוצ ךייַא יב ןעיירדסיוא ךיז לָאז קרַאמעג

 ןייז ןוא ןֶצ ןייק ןיינרעּבירַא וא ,םיּברקע ןופ גנַאגֿפױא

 לָאז רע ןוא ַענרַּבֹשְדָק ןופ םורָד .ןיא ןייז לָאז זָאלסױא

 ןּואי .ןומצע ץיב ןייגרעּבירַא ןוא ,רָדָא-רַצַח ּוצ ןײגסױרַא

 ךייט םוצ ןומצע ןופ ןעיירדסיוא ךיז לָאז קרַאמעג רעד

 רעד ןואי | .םי םייּב 2 לָאז זָאלסיוא ₪ ךוא ב ;םִיַרצִמ ןופ

 ןטימ לוד רעד ךייז ךיײא לָאז ברעמ ןופ קרָאמענ

 ןואי | .ברעמ ןופ קרַאמעג רעד ןייז ךייַא לָאו סָאד ;וערּב

 לונה ןּופ :ןופצ ןּופ קרַאמעג רעד ןייז ךייַא לָאז סָאד

 ןופי | | .רוה ןְרַאּב םעד ויּב ןענעכײצ .ךייַא :ריא טלָאָז

 ;תָמַח ןייק טמּוק עמ זיּב ןענעכייצ ריא טלָאז רֹוה גרַאּב

 .דָדצ ייּב ןייז לָאז קרַאמעג םעד ןּופ זָאלסױא רעד ןּוא '

 "סיוא ןייז ןּוא ,ןורפנ ייּב ןַײגסױרַא לָאז קרַאמעג רעד ןּוא !

 קרַאמעג רעד ןייז ךייַא לָאז סָאד .ןנֵע"רצַח ןייז לָאז זָאל
 קרַאמעג ןרַאפ ןענעכ ייצ ךייַא טלָאז ריא ןּוא * .ןופצ ןּופ |

 קרַאמעג רעד ןואיי  .םָפש ויּב ןְניִעירַצַח ןופ ,חרזמ ןּופ

 :ןיע ןופ חרומ ןיא ,הָלבר ויב םָפש ןופ ןרעדינּפָארַא לָאז
 לָאֹו קרַאמענ רעד ןוא =

 לג עריא טיול דנַאל < סאד ו ךייא לָאז | סָאד .חַלָּמַהִי רעד דו לָאז זָאלסױא ןייו ןוא ,ןדרַי םּוצ ןרעדינּפָארַא |

 .םּורַא דנור ןקרַאמ

 ךיו סע טלָאז ריא סָאװ דנַאל סָאד זיא סָאד :ןגָאז וצ יװַא ,לארׂשי ןּופ רעדעק יד -ןלױפַאב טָאה השמ ןוא *

 - יד ןופ טבש רעד םורָאװ * - :טבש ןּבלַאה םעד ןּוא םיטבש ןיינ יד ּוצ ןּבעג ּוצ ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,לרֹוג טיול ןּברַא

 ןּבָאה ! ,רעזייהרעטָאפ ץרעיז טיול ד ןּופ רעדניק יד ןופ טבש רעד ןוא ,רעזײהרעטָאפ ערעײז טיול ןבּואר ןּופ רעדניק

 ןירקעג גאה טבש ש רעּבלַאה ר רעד ואם םיטבש ײװצ יד < .הלחנ רעייו ,ןגירקענ ןּבָאה השנמ טבש ּבלַאה ןּוא ,ןגירקעג

 .גנאגפיואנוז ּוצ ,חרומ ּוצ ,וחירי ןּבעל ןדרי טייו רעד ןּופ הלחנ רעייז

 ךייַא ראפ ןּברַא ןלָאז סָאװ רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד * :ןגָאז וצ ױזַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג ןוא יי

 .ןונ ןופ ןוז רעד ַעּושֹוהְי ןּוא ,ןהפ רעד רֶזָעלֶא :דנַאל סָאד

 .דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ ,טבש ַא

 .ןדּוהימצ ןופ ןוז רעד לאּומש ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ןּוא 5

 ןופ טשריפ ןייא וצ ;טשריפ ןייא ּוצ ןעמענ טלָאז ריא ןוא <

 -  .ןהָנּופי ןּופ ןז רעד בַלְּכ ,הדּוהי טבש רַאּפ :רענעמ יד ןּופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןּוא י*
 ןוו רעד דֶדילֲא ,ןימינפ טבש רַאּפ <
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 ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ןּוא** .ןענֹולסִּכ ןופ |

 -ניק יד רַאּפ * | .ןילנָי ןּופ ןּוז רעד יקוּב טשריפ רעד ,ןָד

 ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ :ףסֹוי ןופ רעד

 | םעד רַאפ ןוא * ;ןדֹופַא ןופ ןוז רעד לֵאינַח טשריפ רעד

 לַאומק טשריפ רעד ,םירפא ןּופ רעדניק יד ןופ טבש

 -ניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ןוא * .ןענְטפִש ןּופ ןוו רעד

 .ןכֶנרַּפ ןּופ ןוז רעד ןְפָצילֶא טשריפ רעד ,ןּולּובז ןּופ רעד

 רעד ,רֶכָׂשׂשִי ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ןּוא י*

 םעד רַאפ ןּוא" .ןענוַע ןּופ ןוו רעד לָאיטלַּפ טשריפ

 רעד דּוהיחַא טשריפ רעד ,רשֶא ןופ רעדניק יד ןופ טבש

 ןופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד רַאפ ןּוא * ,ןימֹולש ןּופ ןּוז

 1 ,הל-22 ,דל

 :לְנידּב יקב אישְנ ןדדינב הטמלו :ןולְסְִדִּב דָריִלֲא בכ |
 :דֶפאְרַב לאח .איש) הׁשִנְמיִנְב הטמל .ףסו יִנָבְל

 הָּמַמְלּו :ןְטְפְׁשוִב לאומק איִׂשָנ םִיַרְפָאיִנְב הֵּמַמְלּו .-
 רכששיחינב הטמלו :דנרפְְּב ב ןְפְציִלֶא איִׂשָנ ןְלּובְחיִנְב וכ
 דוהיחא אישנ רֶׁשֲאיונְב הָמִמְלּו :ןְעֶדִּב לאי יטְלפ אישנ וכ

 הי לאה איׂשָניִלְתְפַניינְב הָטַמְּ :יָמלָׁשְרִּ חכ !
 פ :ןענְּכ ץְרֶאְּב לֵאָרְׂשִיינְּב-תֶא לֵחַנְלהוהְי הָוִצ רֶׁשֲא הל טי

 הל |
 וחרי ןדרי-לע בָאומ תֶבֶרעְּב השמחלא הָוהְי רֵּבַדְיַ שה
 םֶתְוְחֶא תַלֲחַנִמ םיילל ונתנו לֵארְׂשִי ינְבתֶא וַצ ;רמאל ב

 :םביולל ונְּתִּת םֶהיֵתְביִבְס .םירעְל שרָנמו תֶבֶׁשָל םיִרָע
 םֶּתְמָהְבִל ויחי םֶהיִׁשְרְנִמּ תֶבֶׁשָל םֶהָל םיִרָעָה ויָהְו ג
 ונְּתִּת רשא םיִרָעָה ישרגמו :םֶתָיַה לכל םֵׁשְכְרַלְ ד
 םבָתֹּדַמּו :ביִבָס הָמא ףֶלֶא הָצּחְו ריִעָה ריקמ םיולל ח

 סָאד * .ןדּוהימַע ןופ ןוז רעד לָאהָדּפ טשריפ רעד ,ילתפנ בֶגנ-תַאָּפ-תֶאְ הֶּמאָב םִיְַלַא הָמְדַק-תַאְּפ-תֶא ריְִלְיִחַמ
 תאפ תֶאְו הָּמֵאָּב םיפלא ! םי-תַאְּפדתִאְו המָאְב םִיַפלַא |

 ישרנמ םֶחָל הָיהִי הז .דָוּתּב ריִעָהְו הָּמִאָב םיפְלַא ןֹפָצ
 ירערשש תא םיולל ונְּתִּת רשא םיִרָעָה תֶאְו !םיִרָעַה

 נתת םהילעו הצרה הָּמָׁש סל - רֶׁשֲא טלקמה |
 םםיילל ! נתת רֶׁשֲא םיִרָעְה-לָּכ ע םִיִתָׁשֹו םיִעְְרַא 1 ןעניולפ יד ןיא ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג ןּוא י

 טבירעהו :ןקיִשְרֶנמִתֶא ןהְתֶא לע הָנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא ח
 תֶאָמּו וּבְרַּת בֵרָה תֶאְמ לֵאָרׂשִייינְב תוחאמ ּונְּתִּת רֶׁשֲא
 ןתַי ילְסִַי רַׁשֲא ֹותְלֲחְנ יִּפְּכ שיא ּוטיֵעְמַּת טעמה
 3 :םיולל וירעמ

 יקאְרשי יָנְב-לֶא רֵּבַּד :רמאל הָשמ-לֶא הָוהְי רַב יי ישש
 :ןעֶנְּכ הֶצֹרַא ןְּדְריה-תֶא םיִרְבְל םֶתִא יִּכ םהלא תְרַמָאְ

 הָמֶש סע 2 הנייהת טלקמ יִרע םירע םֶכָל םָתיִרְקִהְו א

 יד ןּברַא ןכַאמ ּוצ ןלױפַאּב טָאה טָאג ןעמעוו יד ןענייז

 ן ה =  .ןַעַנּכ דנַאל ןיא לארשי ןופ רעדניק

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ֹוחירי ןּבעל ןדרַי םייּב בָאֹומ ןּופ

 םייול יד ןּבענ ןלָאז ייז ,לארשי ןּופ רעדניק יד לעּפַאּב*

 ןוא ;ןעניֹוװ םוצ טעטש םּוטנגייא רעייז ןופ הלחנ רעד ןּופ

 ריא טלָאז יז םּורַא דנור טעטש יד ּוצ ץַאלּפ ןעיירפ ַא

 םּוצ ייז רַאּפ ןייז ןלעװ טעטש יד ןּוא* .םיִיַול יד ןבעג

 רעייז רַאפ ןייז ןלעװ רעצעלּפ עיירפ ערעײז ןוא ,ןעניווו

 - ערעײז עלַא רַאפ ןּוא ,געמרַאּפ רעייז רַאפ ןּוא ,יפ

 ןלָאז ,רעױמטָאטש רעד ןּופ ןסיורד םייול יד ןּבעג טעװ ריא סָאװ ,טעטש יד ןּופ רעצעלפ עיירפ יד ןוא* .תומהב |

 טייז-םורָד ןּוא ,ןלייא טנויוט ײװצ טייז-חרומ ,טָאטש ןסיוא ןטסעמּפָא טלָאז ריא ןוא* .םּורַא דנור ןלייא טנויוט ןייז

 ןיא טָאטש רעד טימ ,ןלײא טױט ײװצ טייזךופצ ןּוא ,ןלײא טנויוט ײװצ טייזיברעמ ןּוא ,ןלייא טנזױט ײװצ

 ןייז ןלָאז ,םייול יד ןבעג טעװ ריא סָאװ טעטש יד ןוא* .טעטש יד ןופ רעצעלפ עיירפ יד ןייז יז ייב ןלָאז סָאד .ןטימ

 ןּבענּוצ ריא טלָאז ייז ּוצ ןּוא ;ןיהַא ןפיולטנַא וצ רעגע לשטיוט םעד רַאפ ןּבעג טעװ ריא סָאװ גנּונירטנַא ןופ טעטש סקעז יד

 ערעײז טימ ייז ;טעטש קיצרעפ ןּוא טכַא ןייז ןלָאז ,םיִיול יד ןבעג טעו ריא סָאװ טעטש עלַאי .טעטש קיצרעפ ןּוא ײװצ

 םעד ןּופ ריא טלָאז ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ םּוטננייא םעד ןּופ ןּבעג טעװ ריא סָאװ טעטש יד ןוא* .רעצעלּפ עיירפ

 ןבעג לָאז ,טּברַא רע סָאװ גנוּברַא ןייז טיול רעכעלטיא ;רעקיצניװ ןעמענ ןרעקיצניוו םעד ןּופ ןּוא ,רעמ ןעמענ ןרערעמ

 | .םיִיַול יד וצ טעטש ענייז ןּופ

 וצ ןגָאז טסלָאז ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד וצ דער" :ןגָאז וצ יװַא ,ןהשמ ּוצ טדערעג טָאה טָאנ ןּואי |

 | ;ײז

 ןּופ טעטש ןייז ְךייַא ןלָאז סָאװ טעטש ןעמיטשַאּב ךייַא ריא טלָאז יי ,ןַעַנּכ דנַאל ןייק ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא זַא =
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 טְלְקִמְל םיִרָעַה םֶכָל ּויָהְו :הֶנְנֶשְּ ׁשָפָניהְּכַמ חצר |
 :טפשמל הָדעה ונפל וָדְמָע-דַע ַחַצְרֶה תּומָי אֵלְו לאנמ
 :םכל הָנייְהִּת טלְקִמ יִרָעיׁשְׁש ּונֵּתַּת רֶׁשֲא םיִרָעָהְו
 םיִרָעָה שלש 2 תֶאְו דיל רֶבֵעַמ ּונְתִּת םיִרָעַה שלש | תא
 ילארשי ינבל :הָנָיהִּת טלקמ יִרָע ןענְּכ ץֶרָאְּב נתת
 טלקמל הֶּלֵאָה םיִרְצִה-שִׂש הָניהִּת םֶכותְּב ֿבֶׁשֹּתִלְו רגלו
 | לרב ילכְבִאְ ;הָנְנְׁשִּב ׁשְפְניהְּכַמ-לֶּכ הָמָׁש סל
 דִי ןְבָאְּב םִאְו :חצרַה תַמּוי תומ אוה חצר תמי והכה
 :ַחַצרֶה תַמּוי תומ אוק חצר תמו ּוהָּפַה ב תומיחרָשַא
 זה הצר תמו וקפה וב תֹומָי-רֶׁשֲא דע יִלְכִּב וא
 ַחָצרָה--תֶא- תיִמָי אּוה םֶּנַה לא :חצרה תַמּוי תומ

 ךילָשהדֶא נפה הָאָנִׂשְּב-םִאְו !וּנְתִמְי אוה ביֹעְנִפְּב /
 דתרומ תמו ודב ּוהָכַה הָביִאְב וא תמו היִדְצּב יָלָע
 יֹועְנַפְּב ַחצֹרֲה-תֶא תימי םֶּדַה לא אוה חצר הָּכַּמַה תַמּוי
 -לָּכ יִלָע ְךלׁשִהא ופדה | ְביִא-אֵלְּב עַתַּפְּביִאְו :וב
 תאְראְלּב הּב תֹמָיירְׁשֲא ןְבָא-לְכְב וא :הָידְצ אָלְּב יְִּכ
 :יִתְעְר שקכמ אלו ול ביזאראל אוהו תמו וָלָע לפי

 םיִטְָׁשִּמַה לע םֶּדַה לא ןיבו הֶּכַּמַה ןיּב הדעָה וטפשו |
 ּוביִׁשָהְו םָּדִה לאב מ חצרההתַא הָדַעַה וליצהו : ;הָלֶאָ

 יעטמ ,רּבדמּב |

 בי

 .עורַאפ ַא ךרוד שפנ ַא טגָאלשרעד סָאװ

5 

 .רעגעלשטיוט רעד .ןפױלטנַא לָאז ןיהַא ןּוא ,גנּונירטנַא
 טעטש יד ןּוא יי

 .ןוא ,רענָאמטּולּב םעד ןּופ גנּונירטנַא רַאפ ןייז ךייַא ןלָאז

 טלעטש רע רעדייא ןּברַאטש טינ לָאז רעגעלשטיוט רעד |

 סָאװ טעטש יד ןוא * .טּפשמ םּוצ הדע רעד רַאּפ ךיז
 ךייַא ייּב ןלָאז גנּונירטנַא ןופ טעטש סקעז :ןּבעג טלָאז ריא
 ;ןדרַי טייו רעד ןופ ןּבעג ריא טלָאז טעטש יירד < .ןייז
 טעטש :ןַעַנּכ דנַאל ןיא ןּבעג ריא טלָאז טעטש יירד ןּוא
  ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד רַאפ * .ןייז ײז ןלָאז גנּונירטנַא ןופ
 ןשיווצ ןטרעדנַאװעגנײא ןרַאּפ ןּוא ,ןדמערפ ןרַאפ ןוא
 ףיוא ,גנונירטנַא ןופ טעטש סקעז עקיזָאדיד ןייז ןלָאז ,ייז

  שפנָא טגָאלשרעד סָאװ ןכעלטיא רָאפ ןיהַא ןפױלטנַא ּוצ |
 ןגָאלשרעד םיא טָאה רע רעּבָא ביוא * .עזרַאפ ַא ךרּוד
 רע זיא ,ןּברָאטשעג ויא רע ןּוא ,ךַאז רענרעזײַא ןַא טימ
 .רעדרעמ רעד ןרעװ טייטעג לָאז ןטייט ;רעדרעמ ַא

 ,טנַאה ןיא ןייטש ַא טימ ןגָאלשעג םיא טָאה רע ביוא ןוא = =

 - דדע הפ בש חמש םֶנירְׁשֶא וטלקמ ריעילֶא הָדעָה ותא
 דםאו + :ׁשֶרְּקַה ְמָׁשִּב ותֹא הֵשְמירְׁשֲא לנה ןהפה תומ
 ;הֶּמָׁש = רֶׁשֲא ומלְקִמ ריע לּובְנ"תֶא חצרה אצי אצ
 חצרו ָמְלְקִמ ריע טול ץוחמ םּדַה לָאג ותא אָצְמּו
 בש וטלקמ ריִעְב יִּכ :םּד ול ןיִא חצרֶהדתַא םֶּדַה לא
 ַחֶצרַה שי ללגה והכה תימ ירחאו לדה ןקפה תֹוָמידַע
 םכיתְרדל טפשמ תקחל םָכְל הלא ה ותְחֲאְְרָא-לֶא

 ה זפ

 חכ

 סטפ

 ? תֶא חַצְרַי םידע יִפל שפ הָּבִמלַּ :םֶכיִתְבְשִמ לָפְּב
 אל ג רָפֹכ והְכְתיאָלְ :תומל ׁשָפָנְב הָנעיאל דָחֶא דו חצרה

 .רעד

 .רעדרעמ רעד ןרעוו טייטעג

 ,ןּברָאטשעג זיא רע ןוא ,ןּברַאטש ןופרעד ןעק עמ סָאװ
 -רעמ רעד ןרעװ טייטעג לָאז ןטייט ;רעדרעמ ַא רע זיא

 "ליה ַא טימ ןְנָאלשעג םיא טָאה רע זַא רעדָא*
 ,ןּברַאטש ןופרעד ןעק עמ סָאװ ,טנַאה ןיא ךַאז רענרעצ
 לָאז ןטַײט ;רעדרעמ ַא רע זיא ,ןּברָאטשעג ויא רע ןוא

 רע ,רענָאמטּולּב רעד *

 רע לָאז ,םיא טפערט רע ןעוו ;רעדרעמ םעד ןטייט לָאז
 סיוטש ַא האנש טימ םיא טָאה רע ביוא ןּוא **  .ןטייט םיא
 סעּפע םיא ףיוא טרעדיילשענ טָאה רע רעדָא ,ןָאטעג
 טָאה רע רעדָא ** ,ןּברָאטשעג ויא רע ןּוא ,ןװיּכ ַא טימ
 זיא רע ןוא ,טנַאה ןייז טימ ןגָאלשעג טפַאשטנײפ טימ םיא
 ַא ;רעגעלש רעד ןרעװ טײטעג ןטייט לָאז ,ןּברָאטשעג

 -מוא םיא טָאה רע רעּבָא ביוא < .םיא טפערט רע ןעוו ,רעדרעמ םעד ןטייט לָאז רענָאמטולּב רעד ;רע זיא רעדרעמ

 טימ רעדָא * ,ןוויכ ַא ןָא ךַאז א סעפע םיא ףיוא טרעדיילשעג טָאה רע רעדָא ,ןָאטעג סיוטש ַא ,טפַאשטנייפ ןָא ,טכירעג

 רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא רע ןּא ,ןעזעגמּוא םיא ףיוא ןפרָאװעג רע טָאה ,ןּברַאטש ןופרעד ןעק עמ סָאװ ןייטש ַא סעּפע

  םעד ןשיװצ ןּוא רעגעלש םעד ןשיווצ ןטפשמ הדע יד לָאז** ,זייב ןייז ןעװעג ןסיוא טינ ןּוא ,אנוש ַא ןעוועג טינ םיא ויא

 ,טנַאה סרעגָאמטּולּב םעד ןּופ רעגעלשטיוט םעד ןײז ליצמ לָאז הדע יד ןוא* .ןצעועג עקיזָאדיד טיול רענָאמטּולּב |

 ויב ריא ןיא ןציז לָאז רע ןּוא ,ןפָאלטנַא ןיהַא זיא רע סָאװ ,גנּונירטנַא ןופ טָאטש ןייז ּוצ ןרעקמּוא םיא לָאז הדע יד ןּוא |

 רעד ןײגסױרַא טעו ןײגסױרַא רעּבָא ביוא * .לייא ןקילײה ןטימ טּבלַאועג םיא טָאה עמ סָאװ לודְנְדהֹּכ ןּופ טױט םעד
 טעװ רענָאמטּולּב רעד ןּוא * ,ןפָאלטנָא ןיהַא זיא רע סָאװ ,גנונירטנַא ןופ טָאטש ןייו ןּופ קרַאמעג םעד ןּופ רעגעלשטיוט

 ,רענעלשטיוט םעד ןטייט טעוו רענָאמטּולּב רעד ןּוא ,גנונירטנַא ןופ טָאטש ןייז ןופ קרַאמעג םעד רעסיוא ןעניפעג םיא

 ןּוא ,לודָנְרהֹּכ ןופ טיוט םעד ויּב ןציז רע זּומ גנּונירטנַא ןופ טָאטש ןייז ןיא םורָאװ* .טּולּב ןייק טינ ךיז ףיוא רע טָאה |
 סָאד *  .םּוטנגייא ןייז ןּופ דנַאל םעד ּוצ ןרעקמוא ךִיז רענעלשטיוט רעד געמ לודנְךהפ ןּופ טיוט םעד ךָאנ טשרע |

 יי .רעטרעניוװ ערעײַא עלַא ןיא תורֹוד-רֹוד ערעיײַא ףיוא ץעזעגטכער ַא רַאפ ןייז ךייַא לָאז

 תודע ןייא ןּוא ;תודע ןופ ליומ םעד טיול רעדרעמ םעד ןעגרה ןעמ לָאז ,שפנ ַא טגָאלשרעד סע רָאנ רעװ **

 ןופ שפנ םעד רַאּפ ויילסיוא ןַא ןעמעננָא טינ טלָאז ריא ןּוא = .ןּברַאטש לָאז רע ,ןשטנעמ ַא ףיוא גָאזדתודע טינ ןעק |
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 דאלו תמו תומדיכ תומל עֶׁשְר איָה-רֶׁשֲא חצר טפל בל | טרעיינ ;טיוט םּוצ טקידלישרַאּפ זיא .סָאװ רעדרעמ ַא
 ץֶרָמְּ תֶבֶׁשְל בוטל ומלסמ ריעדלֶא סונל רֶפֹכ וחקת נָא טינ טלָאז ריא ןוא* .ןרעװ טייטעג רע וּומ ןטייט

 הב םֶּמַא "שא ץֶראָהְתֶא פינחתדאלו :ןהכה תומדדע גל ןייו ןיא ןפָאלטנַא זיא סָאװ םעד ןּופ זיילסיוא ןַא ןעמענ |
 זבל ה ץראלו ץֶרָאָה-תֶא .ףיִנֲחְי אּוה 5% ,{ עי ןרעקמוא ךיז ןגעמ לָאז רע א ,טונירטנָא ןופ טָאטש

 = או אה .. ב : :

 + :לֶאָרְשי נב וְתְב ן ןפש הָוהְי יִנֲא | םורָאװ ,ןענירד טציז ריא סָאװ דנַאל סָאד ןכַאמ קידניז יִכ ּהָכֹותְּב ןכש יִנֲא רֶׁשֲא ּהָּב םיִבָׁשִי םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה 0 -0 תֶא אגטת אֵלְו :וָכְָׂש םָיְּב םֶאיֵּכ הֶּכיִַּׁש רֶׁשֲא טינ טלָאז ריא ןּוא* .טיוט סנהפ םעד רַאפ דנַאל ןיא
 ל דנַאל םעד ןוא ,דנַאל סָאד קידניו טכַאמ סָאד טּולּב

 דב ריִכָמוִּב עלי תַחַּפְׁשִמְל תֹובָאָה ישאר וברק 'בש ןענירד זיא סָאװ טּולּב םעד ראפ ןּבעגרַאפ טינ טרעוו

 יִנָפְלְו השמ ינפל ובד ףסוי יִנְּב תֶהְּפְׁשִמִמ השלמ סָאװ םעד ןופ טּולּב םעד טימ ןדייס ,ןרָאװעג ןסָאגרַאפ
 ינױַא-תֶא ּורְמאַֹּו : לֵאָדְׂשִי יִנְבִל תֹוָבָא יִׁשאָר םיִאָׂשְנִה ןקינײרמוארַאפ טינ טסלָאז ןּוא י* .ןסָאורַאפ סע טָאה
 לארשי ינמל לָדונָּ הָלֲהְנְּב ץיִרָאָה-תֶא תפל הוה הָּוִצ :םעד ןיא ּור ךיא סָאװ ,ןענירד טציז ריא סָאװ דנַאל סָאד
 צח הנוח יקבל ּוניֵהֶא דפ תלֲחניֶא תל הָוהיִב ה יד | .,לארש ןופ רעדניק יד ןשיחצ ור ,הוהי ,ךיא םורָאװ

 רֶׁשֲא המה 'תלחנ לע תלו וניתבָא .תלחעמ הל יי
 לכה ָהָיהָי-סִאְו :ַעְרניּונתְלֲחְנ לֶרגמּ םֶהָל הָנהִּתי הוי 6 יו יד ןופ טיילטפיוה יד ןואי
 רֶׁשֲא הטמה תלחנ לע ןְפְלחנ הפס לֵארְׂשִי ינָבְל - 1" ןח םעד ,דָעלַג ןופ רעדעק יד ןופ .החפשמ

 וצו ןֵתלֲחַ עֶרָנִי ּוניֵתֹבֲא הָּמִמ תלָחְנמו םֶהָל הָנייִהֶּת ה  רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןּופ ,ןהשנמ ןופ ןוז םעד ,ריִכָמ
 דינב הטמ ןֵּכ רֶמאֵל הָוהְי יִּ-לַע לָאָרְׂשִיינְב-תֶא השמ | ,ןהשמ רַאפ טדערעג ןּבָאה ןוא ,טנענעג ןּבָאה ,ףסֹוי ןופ
 לחפלצ תובל הָוהְי הָוִ-רֶׁשֲא רֶכָּדַה הֶו !םיִרְבִּד ףסל + רעוײהרעטָאפ יד ןופ טיילטפיוה יד ;ןטשריפ יד רַאפ ןוא
 זרַחַּפְׁשִמְל דַא םיִׁשָנל הָנייְהִּת םֶהיֵניֵעְּב בוטל רמאל טָאג :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא* ,לארׂשי .ןופ רעדניק יד ןופ

 ינבל הֶלַח בָפתְאְל :םישנל הָנייְִּת םֶהיֵבֲא הטמ '  הלחנ ןיא דנַאל טָאד ןבעג ּוצ רַאה ןיימ ןלױפַאּב טָאה
 ויָתֹבֲא הָּמִמ תלחנב שיא יִּכ הטמ"לא הָּטַּמִמ לָארׂשִי |

 יב תוטממ הלחנ תֶׁשֶרְי תפל :לֶאְרשי יב וקְּבִרִי ח
 עמל השֶאְל היהת הבא הטמ תַחַּפְׁשִּמִמ .דמָאְל לארשי

 הל בָפַתאַלְ ;ויתבַא תלחנ שיא לארשי ינב ּוׁשְרִי ט
 יִנָּב תוטמ ּוכְבְרִי ותלחנְב שיאהיּכ רָחַא השמל הָטַמַמ | - ם'טבש יד ןופ ןיז יד ןופ םענייא וצ רעּבײװ רַאפ ןרעװ
 ;דֶחפְלִצתנְביׂשְֶּכ הָשֹמ-תֶא הָוהְי הצ רשאּכ :לָארְׂשִי טרענימענ הלחנ רעײז טעװ ,לארשי ןופ רעדעק יד ןופ
 טעװ ןוא ,סרעטָאפ ערעזדנּוא ןּופ הלחנ רעד ןופ ןרעוו

 םעד ןּופ ןרעוו טרענימעג טעו יױזַא ;ןרעהעג םיא ּוצ ןלעװ יז סָאװ טבש םעד ןופ הלחנ רעד ּוצ ןרעוו טגײלעגּוצ
 -ענּוצ ןביילב הלחנ רעייו טעװ ,לארשי ןּופ רעדניק יד יב ןייז טעװ .לבֹוי זַא וליפַא * .הלחנ רעודנּוא ןופ לר
 ןופ הלחנ רעד ןופ ןרעװ טרענימעג טעו הלחנ רעייז ןוא ,ןרעהעג םיא ּוצ ןלעװ ייז סָאװ טבש םעד ןּופ הלחנ רעד ּוצ טנייל
 | | .סרעטָאּפ ערעודנוא

 ןופ טבש רעד טהנעט טכערעג :ןגָאז וצ ױזַא ,טָאג ןּופ ליומ םעד טיול לארשי ןופ רעדניק יד ןלױּפַאּב השמ טָאה*

 ןועמ יוז ;ןנָאז וצ ױזַא ,ןדָמפְלצ ןופ רעטכעט יד ןגעוו ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ךַאז יד ויא סָאד * ..ףסֹוי ןופ רעדניק יד

 רעייז ןופ טבש םעד ןּופ החפשמ רעד ןיא רעּבָא ,ןגיוא ערעייז ןיא ןלעפעגליווו טעו סָאװ םעד וצ רעּבײװ רַאּפ ןרעוו

 ;טבש ּוצ טבש ןופ ןייגרעביא טינ לָאז לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הלחנ ַא ידּכי .רעּבײװ רָאפ ןרעוו ייז ןלָאז רעטָאפ

 -טעי ןוא* .סרעטָאפ ענייז ןופ טבש םעד ןּופ הלחנ רעד ןָא רעכעלטיא טפעהַאּב ןייז ןלָאז לארׂשי ןּופ רעדניק יד טרעיינ

 ןּופ םענייא ּוצ ּבײװ ַא רַאפ ןרעװ וּומ ,הלחנ ַא טעשרי סָאװ ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ םיטבש יד ןּופ רעטכָאט רעדעװ

 .סרעטָאפ ענייז ןופ הלחנ יד רעכעלטיא ןעשרי ןלָאז לארשי ןּופ רעדניק יד ידּכ ;טבש סרעטָאפ ריא ןּופ החפשמ רעד

 ןייז ןלָאז לארשי ןופ רעדניק יד ןופ םיטבש יד טרעיינ ;טבש רעדנַא ןַא וצ טבש ןייא ןּופ ןייגרעּביא טינ לָאז הלחנ ַא ןוא*

 יי | - .הלחנ ןייז ןָא רעבעלטיא טפעהַאּב
 ןוא ,הָצֹרֵּת ,הָלֹחַמ ןּוא יי .ןאטענ ןדחפלצ ןופ רעטכעט יד ןּבָאה יװַא ,ןהשמ ג ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יוַא* = =

 ויא רַאה ןיימ ןּוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ לרֹוג טיול

 רעודנוא ןופ הלחנ יד ןּבעג ּוצ טָאג ןּופ ןרָאװעג ןליופַאּב

 ןלעװ ייז זַא ןּוא* ,רעטכעט ענייז וצ ןדָמפֶלצ רעדּורּב

+= 



 ה יעסמ ,רבדמב = 15-6010ול
 ,ןדחפלצ ןּופ רעטכעט יד ,הָעֹונ ןוא ,הָּכלִמ ןוא ,הָלִגָח = 55 < דָחְפִלצ תָֹנְּב הָעֹנְ הכל הָלְְחְו הָצְרִת הָלֲחַמ הָניְהִַ
 -עפ ערעייו ןּופ ןיז יד ּוצ רעּבײװ רַאּפ ןרָאװעג ןענייז בי ויה ףְסֹויְדִב הָׁשַנְמיִנְּב תתֹהָּפְׁשִּמִמ ;םיִׁשָנל ןקידד ו | ינבל
 | םעד השנמ ןּופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ןיא* .סרעט עי הלא ;ןְהיִבֲא תַחַּפְׁשִמ המדע ןסְלְַ יהתו םישנל
 רעייז ןוא ,רעבייוו רַאפ ןרָאװעג ייז ןענייז ןפסֹו ןופ ןיז נְב-לֶא השמידיּכ הָוהיהוצ רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִּמַהְו תוצמה
 סרעטָאּפ רעייו ןופ טבש םעד ןיא ןּבילּבעג ויא הלחנ הַר הר לע בָאֹומ תֶֹכְרעְּ לֵאְרְִׂי

 .החּפשמ
 יד ןיא ןהשמ ךרוד לארשי ןופ רעדניק יד ןטָאַּבעג טָאה טָאג סָאװ ןצעועג יד ןוא טָאּבעג יד ןענייז סָאד *

 .וחירי ןגעל ןדרָי םייּב בָאומ ןופ ןעניולּפ

 ק ז ה

 חפרא .הנמשו םינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקוספ םוכס
 ויתוישרפו :חרפי .והטמ וב רחבא רשא שיאה היהו ויצחו :ןמיס
 רוהט בל .םישלשו םינש וירדסו :ןמיס ונחני דדב 'יי הרשע
 וליכשי ומכח ל ..םישלשו השש ויקרפו :ןמיס םיתלא יל ארב
 םישש תומותסהו ,םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ :ןמימ תאו
 ךקלחי ינא .תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה .ששו

 8 שי יי :ןמיס ךתלחת יי |





 רָבַעְכ לארשי-לָכ-לא השמ יַּבִּד רֶׁשֲא םיִרָבָדִה הֶּלִא
 +לפתְדיבו ןְראָפ"ןיִּ ףוט לומ הָבְרַעְּב רֶּכְדִמַּב ןדריה
 -רַה דרב ברחמ םֹוי רָׂשָע דַמַא :םֵהָז ידו תרצו בלו
 רֶׂשָעייֵמְׁשַעְּב הָנָׁש םיִעָּבראְ יחיו :ענרב שדקד ךע ריעש
 לככב לֶאְרשי ינָבילֶא השמ רָב שדהל רַחֶאְּב שֶרָח
 ְךֶלֶמ ןהיס תא ותצה יִרָחֶא ;םֶהָלֲא ותא הָוהְי חָוצ רֶשֲא

 -רֶׁשֲא ןָשְּבַה דלמ וע תְֶ ןּבְשָחְּב בֵׁשֹז רֶׁשֲא ירמָאְה |
 באומ ץֶרָאְּב ןדריה רָכעֶּב :יִעָרְדָאְּב תֶרְּתְְַּׁ בֵׁשֹי

 הָדְוהְ ;רמאל תאֹּזַה הָרֹוּתַה-תֶא ראב .הָׁשֹמ ליאוה |
 רֶהֶּב תֶבָׁש טקְלבר רמאל ברב וניל רב וניהלא
 כשלל" ירמאה רה ואבו םֶכָל עמ | ּונָּפ !הָּזַה
 4 ץרַא םיה ףיהְּי =- בב רהב ה

 הוה עבשנ רֶׁשֲא ץרָאָה-תֶא שרו אב ץרָאָה--תֶא
 םערלּו םֶלָל תֶהָל בלעילו קָחְצִל םטרבאל םֶכיֵתֹבַאָל
 לָכּואיאל רמאל אהה הָעָּכ ם םֶבְלֶא רמאָו :םֶהיִרַחֶא
 םֶכּגהְו םֶכְתֶא הָּבְרִה םֶכיֵהְלֶא הָוהְי !םֶכְתִא תֶאָש בל
 ףשי םֶכָתֹוְבֲא יהלֶא הָוהְי :םֶרָל םִיִמָּׁשַה יבְכוכְּכ םולל
 רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ םֶכְתֶא ּךֵרֶביִו םיִמָעְּפ .ףלֶא םֶכּכ םֶכיֵלֲע

 .ת המוש תלחתמ לחה תוס ןוטיש יד תי '

 טדערעג טָאה השמ סָאװ רעטרעוו יד ןענייז סָאד ! א

 ,רּבדמ ןיא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא לארשי ץנַא ּוצ

 ,לָפֹוּת ןשיווצ ןוא ןְרֶאּפ ןשיווצ ,ףוס ןגעקַא ,ןיולפ םעד ןיא

 בֵרֹוח ןופ זיא נעט ףלע *-.בֶהְוייד ןּוא ,תֹורָצַח ןּוא ,ןֶבָל ןוא

 סע ןּוא *--ריִעֵׂש גרַאּב ןופ געװ םעד ףיוא ַעֵנרַּבשַדְק זיּב

 ןיא ,שדוח ןטפלע ןיא ,רָאי ןטסקיצרעפ ןיא ןעװעג ויא

 | רעדניק יד וצ : טדערעג השמ טָאה ,שדוח ןּופ גָאט ןטשרע

 ןליופָאב םיא טָאה טָאג סָאװ ץלַא יוו ױזַא לארשי ןּופ

 םעד ןוחיס ןגָאלשעג טָאה רע וא םעדכָאנ* ;ײז רַאפ

 םעד גֹוע ןּוא בט ןיא ןסעועג זיא סָאװ ,ירומָא ןופ ךלמ

 יִעָרדא ןיא תֹורָּתשַע ןיא ןסעועג ויא סָאװ הֶׁשָ ןּופ ךלמ

 ןעמונעג ו השמ טָאה ,בָאֹומ דנַאל ןיא ,ןדרִי טײז רענעי ףיוא *

 א ּוצ יוזָא ,הרות עקיזָאדיד ןדײשַאּב

 ;גרַאּב ןקיזָאדמעד ףיוא ןציז ךייַא גונעג :ןגָאז ּוצ יװַא ,בֵרֹוח ןיא ודנוא וצ טדערעג טָאה טָאג רעודנוא הוהי*
 ,ןיולפ םעד ןיא ,םינכש ענייז עלַא וצ ןוא ,ירומָא ןּופ ורעבעג םעד ּוצ טייג ןוא ,קעװַא ךייַא טיצ ןוא ךיו טרעקרַאּפי
 םּוצ ןוא ,ינֲעָּכ םעד ןּופ דנַאל ןיא ,םי ןופ ןטרָאּב םייּב ןּוא ,םורָד ןיא ןוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא
 סָאד טּברַא ןּוא טייג ;ךייא ּוצ דאל סָאד ןּבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא ,טעו* .תֶרּפ ךייט םעד ,ךייט ןטיורג ןויּב ,ןֹונָבל
 דנָאל

 ,יײז | ךָא ןעמָאז

 רעייז ןּוא יז ןבעג ּוצ ,ןבקעי ּוצ ןּוא ,ןקחצי וצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ערעײַא וצ ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ

 .ןגָארט טינ ךייַא ןעק ןײלַא ךיא :ןָאז וצ יװַא ,טײצ רענעי ןיא ךייַא וצ טגָאועג ּבָאה ךיא ןואי
 הוהי לָאז יו-טקליפ ןיא למיה ןופ ןרעטש יד יו ױזַא ריא טייז טָא ןוא ,טרעמעג ךייַא טָאה טָאג רעייא הוהי*
 טָאה רע יװ יװַא ןשטנעב ךייא ןּוא ,טײז ריא יװ ליפ יװַא לָאמ טנויוט ןרעמ ךייא ןרעטלע ערעײַא ןּופ טָאג רעד
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 !םֵכְביִרְו םֶכְאַׂשִמּו םכַחְרְט ידבל אָשָא הָכיֵא :םֶכָל בי

 סבכיטבשל םיִעְדיִו םינְבְנו םיִמָכַח םיִׁשָנֲא םֶכָל ובָה  טערק" ?יירעגירק רעיײֵא ןוא טסַאל רעיא ןוא טייק

 רכּדַהְדבומ ּורְמאִּתַו יתא וטַעְתַו :םֶכישאְרְּב םֶמיִשֶאו די | טיול ,טײל עטינעג ןוא עקידנַאטשרַאפ ןוא ענולק ךייֵא

 םיִׁשֲָא םֶכיִטְבִׁש ישאָרתֶא חַּקֶאְ :תושעל ְתְרַבִד-רֶׁשֲא וט
 םםיִפְלֵא ירש םֶכיֵלֲע םישאר םָתֹא תֶאו םיִצְיִו םיִמָבֲה - ערעײַא רַאפ ןכָאמ יז .לעוו ךיא ןוא ,םיטבש ערעײַא

 םֶכיֵטְבׁשְ םיִרְטְׂשִותֹרָׂשֶעיִרְׂשו םיִׁשִמֲחיִרְׂשְותֹואַמיִרָׂשְו  :טגָאועג ןוא טרעפטנעעג רימ ריא טָאה * .טײלטּפױה

 םֶכיֵחֲאְדיִ מש רמאל אוקַה תַעְּב םֶכיֵטְפְׂשִ-תֶא הוצאו ₪ | ךיא ןוא* .ןָאט ןסייהעג טסָאה ּוד סָאװ ךַאז יד זיא טּוג

 ּוריִּכַת אַל :ורג ןיִבּו ויחָאְדיִבּ שיִאְריִּב קֶדָצ םּתְטַּפְׁשּו כ "עג ןּוא ענולק ,םיטבש ערעײַא ןּופ פעק יד ןעמונעג ּבָאה

 ׁשיִאיִנְּפִמ ורוגתאל עמ בֶׁשַּת לֹדּנַּכ ןט ַטֶקַּכ טָּפְׁשִּמַּב םיִנָפ / טײלטּפױה .רַאפ טכַאמענ יז ּבָאה ךיא ןּוא ,טייל עטינ !

 לג הע דע דה מ שקל טא , - ןפ עטסטלע ןיא ,טנזוט ןופ עטסטלע רַא יי רעביא
 -לָּכ תֶא ל ברחמ עשו :ןיׂשֶעַּת רשא סירבה עי ןופ עטסטלע ןוא ,קיצפופ ןּופ עטסטלע ןוא ,טרעדנוה

 רַה ְּךֶרד םֶתֹיִאְר רֶׁשֲא אוהה ארוגהו טֹודְגַה רֵּבְדִּגַה ךיא ןוא* .םיטבש ערעײַא טיול ,רעעופיוא ןוא ,ןעצ

 ׁשֶרֶק דַע אֹבָנַו ּונָתֹא וניֵהלֶא הוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ ירֹמָאה וצ ױזַא ,טייצ רענעי ןיא רעטכיר ערַעייַא ןליֹופַאּב ּבָאה

 הדָוהְיירִׁשֲא יֵרֹמֲאָה רהדדע םֶתאָּב כא = ַענְרַּ כ טלָאז ריא ןּוא ,רעדירב ערעיא ןשיווצ סיוא טרעה < :ןגָאז

 ,רעדוורב ןייז ןשיווצ ןּוא ןכעלטיא ןשיװצ טכערעג ןטּפשמ

 טינ טלָאז ריא 7 .םיא ייב סָאװ ןדמערפ םעד רעדָא

 רֶבָּד נָתא ּובְׁשִי ץֶרַאה-תֶא ו ירמי יענער טיִׁשְנֶ יװַא ןטסנעלק םעד ;טפשמ ַא ןיא םינפ ןייק ןענעקרעד

 :ןהילא אֹבָנ רֶׁשֲא םיִרָעַה תֵאְ ּהבדהלענ רֶׁשֲא ְךְריִלַה-תֶא טינ ךיז טלָאז ריא ;ןרעהסיוא ריא טלָאז ןטסערג םעד יוו

 ׁשיִא םיִׁשָנֲא רָׂשֵע םיִנָׁש םָּכִמ | הקקאו רכה יֵניֵעְּב במייו =  ,סטָאג יא טּפשמ רעד םורָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאּפ ןקערש

 לֵכׁשֶא לֵחַנידַע ּואֹבָיַו הָרַהַה ולַעיו וניו :טבשל דחֶאס יא טלָאז יא רַאפ רעווש ּוצ ןייז טעו סָאװ ךַאז יד ןּוא

  ּוניֵלֲא ּודְרֹ ץֶרֶאָה יִרְּפִמ םֶדֵיְב והקו :הָתא לי הכ |

 וניהלא הָוהידרֶשא ץֶרָאָה הָבֹוט ורָמאיו רֶבָד ּונֲתֹא ובשיו

 םכיֵהְלֶא הָוהְי יִפדתא ּורְמַּתַו תֶלֲעַל םֶתיִבֲא אלו : :ונל ןתנ וכ

 -רעווש רעיא ןגָארט ןײלַא ךיא ןעק יוו <-!טנָאזעגוצ ךייַא

 טא

 כ ר

 וש

 ךיא ןוא *  .ןרעהסיוא יז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ןעגנערב

 ריא סָאװ ןכַאז עלַא טייצ רענעי ןיא ןליופָאּב .ךייַא ּבָאה

 = אט טלָאז

 ןעניז ןוא ,בֵרֹוח ןּופ ןגיוצעגקעװַא ןבָאה רימ ןֹוא יי

 ןקידארומ ןּוא ןסיורג םענעי ןצנַאג ןיא ןעגנַאנעגכרּוד

 ונָאיצוה ּונָתֹא הָוהְי תֵאְנׂשְּב ורמאתו .םֶכיִלָהַאב וננרתו וכ

 !הָנָא ּונדיִמְׁשַהְל ירֹמֲאָה יב ּונָתֹא תֶתְל םירצמ אמ חכ

 ערלמ כ |

 גרעּבעג םעד ּוצ געוו ןפיוא ,ןעועג טָאה ריא סאו רּבדמ

 .ּבָאה ךיא ןּוא יי .ַָרַבשדִק ויב ןעמּוקעג ןענייו רימ ןּוא ;ןלױפַאּב ודנוא טָאה טָאג רעודנוא הוהי יװ יוזַא ,ירֹומָא ןּופ

 עז" ;ודנּוא טיג טָאג רעודנוא הוהי סָאװ ,ירֹומָא ןופ גרעבעג םעד ויּב ןעמוקעג .טייז ריא :טנָאזעג ךייַא ּוצ

 טָאג רעד הוהי יו יװַא ,סע ּברַא ןוא ףױרַא "ג ,ריד ּוצ דנַאל סָאד ןּבעגעגרעּביא טָאה טָאג .ןייד = הוהי

 עג עלַא ריא טָאה= .ןטסגנַא טינ ןוא ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז ;טגָאועגוצ ריד טָאה ןרעטלע .עגייד < !ןּופ |

 ודנוא רַאפ ןשרָאפסיוא ןלָאז "יז ןּוא ,סיורַאפ ודנּוא ןשטנעמ ןקיש רימָאל :טנָאועג טָאה ןוא ,רימ וצ טנענ

 טעטש יד ןּוא ,ןיג םיא ףיוא ןלָאז רימ סָאװ געװ םעד ץעװ רעפטנע ןַא ןעגנערּב זדנּוא ןּוא ?דנַאל .סָאד

 ףלעווצ ךייַא ןופ ןעמונעג ּבָאה ךיא ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא ןלעפעגליווו זיא ךַאז יד ןּוא <  .ןעמוק יז ןיא ןלָאז רימ סָאװ

 ןעגייז ןוא ,גרעּבעג םעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןוא טרעקרַאּפ ךיז ןּבָאה ייז ןוא*  .טבש ַא רַאפ ןַאמ ןייא;ּוצ: ,ןָאמ

 ןופ טכּורפ רעד ןּופ טנַאה רעײז ןיא ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא * .טקוקעגסױא סע ּבָאה ןוא ,לֹוּכשֶא לָאט ןויב ןעמוקעג

 סָאװ דנַאל טָאד ויא טיג :טגָאזעג ןוא רעפטנע ןַא טכַארּבעג ודנוא ןּבָאה ייז ןוא ;ודנוא ּוצ טכַארּבעגּפָארַא ןּוא ,דנַאל

 ןופ ליומ םעד טקינעּפשרעדיװ טָאה ןּוא ,ןײנּפױרַא טלָאװעג טינ טָאה ריא רעּבָא * .זדנוא טיג טָאג רעזדנוא הוהי

 ,טנייפ ודנוא טָאה טָאג לײװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןטלעצעג ערעײַא ןיא טלמרּומעג טָאה ריא ןּוא"  .טָאג רעײַא הוהי

 ןיהּוװ < .ןקיליטרַאפ ּוצ ודנוא ידּכ ,ירֹומָא ןופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג וצ ודנוא ,םִיָרצִמ דאל ןיפ נוצענסױרַא זדנוא רע טָאה
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 - םֶרָו לדג םע ראל במלא ופמה ּוניֵחַא א םילנ ונְחַנֲא
 ּוניָאְר םיִקָנע יֵנְּב-םַגְו םִיָמָׁשַּב תֶֹרּוצְבּו תֶלדְג םיִרָע ונּמִמ
 טכ :םפהמ ןאְיִת-אלְו ןוצרעתהאל םכלא רמאו :םש
 ל רֶׁשֲא לֹכְּב םָכָל םָחָלִי אוה םכינפל ךלהה םֶכיֵהְלֶא הָוהְ
 אל תיאר רשא רָּבְרִמַבּו :םכינעְל םִיַרְצִמְּב םָכָּתִא הָׂשָע
 = מב ינְּב-תֶא שיִאיאִָׂירֶׁשֲַּכ ךיללֶא הוה לאָשְנ רֶׁשֲא
 גל רָבְדַבּו זה םֹקָּמַה-דַע טֶכֲאְב-דַע םָּתְכלֲה רֶׁשֲא לרה
 = בָכיִנְפִל ךלהַה :םֶכיְֵלֶא הָוהיִּב םֶנימֲאַמ םֶכניֵא הזה
 טֶכְתְאָרל הליל ׁשאְּבםֶכְתְנֲַל םוקמ םָכָל רות ךרדּב
 יל דתרֶא הָוהְי עמשיו :םֶמויןָנֶב הברכה רֶׁשֲא לרלב
 הל שיא הָאְרי--םִא :רמאל עָבָשִמ ףֶצְּיַו םֶכיֵרְבִּד לוק
 רֶׁשֲא הָבֹוּטַה ץְרָאָה תא הוה עָרָה רודה הֶּלֵאָה םיִׁשנֲאּב

 ול תה הָנפִיְְּבבלְּכ ימְלוז !םֶכיֵתְבֲאַל .תַחָל יִתְעַפְשנ |
 = רׁשֲא על וינְבלּוהָּבךרָד רֶׁשֲאְְרַאָה-תֶא ןתָא-לְו הָנֶאְרִ
 ול רמאל טֶכלַלְנַּב הָוהְי ףֶנַאְתַח יִּב-טַג :הָוהְ ירח אֵּלִמ
 הל אה דינפל דמעה ןונךב עשוהי :םש אָבְתִיאְל הָּתַא"םַ
 בכר םַקָּפטְו :לֶאְרְשְיתֶא הָנלחְ איִהייֵּכ קח ותא הָמְש אב
 םםויה ועדידאל רֶׁשֲא םֶכיֵנְבּו הָיָה ובל םָמְרַמֲא רֶׁשֲא
 :קדושריי םֶהְו הָנְנְתֶא םָהְל הָּמָׁש ּואְבָי הָמַה עֶדְו בוט

 ,? | טעו :ףוס"םי ךֶרֶּד הָרְבְדִמַה ּועְסּו םכל יונְּפ םּמַאְו |
 | לבב ונמחלנו הלענ ונחנא : הוהיל נאָטַה לא ורמאתו

 | ותמחלמ ילְכ-תֶא ׁשיִא ּורגחַתַו וניקלא הָוהְי ּונָוְצ-רֶׁשֲא
 גט אל ֹםָהָל רָמֲא ילא הָוהְי רֶמאַֹו !הָרָהֶה תלעל ּניִהְּתַנ <

 ונפל ּופגִּת אלו םֶכְּבְרְקְּב יא יכ ּומֲחִּתיאְלְו ולעת
 בפ הוי יפרתא ֹורְמַּתַו םֶּתְעַמְׁש אלו םֶכיֵלֲא רפדאו :םֶכיִבְא
 דמ תוהה רָהְּב בשיה ירמָאָה אצו !הָרָהֶה ולעתו ּודזתנ
 ותו !םיִרֹבְּדַה הָניֵשעַּת רשאכ םֶכְתֶא פדרו םֶכְתאַרְקִל

 ליצלמ 19 =

 .טָאנ ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג זיא רע לײװ ;רעדניק ענייז ּוצ ןוא ,ףיורעד

 :ןעמוק טינ הַא טסעװ ךיוא ּוד :ןגאז וצ ױזַא ,ךייַא
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 רעצ טכַאמעג ןּבָאה רע דירב ערעודנוא ?ףױרַא רימ ןעייג

 העסערג זיא קלָאפ סָאד: :ןנָאז וצ יױזַא ,ץרַאה רעודנוא ןייג

 עטקיטסעפַאּב ןוא עסיורג טעטש יד ,ודנוא ןופ רעכעה ןּוא
 - ןטרָאד ךימ ןּבָאה םיִקָנַע יד ןּופ ןיז ךיוא ןּוא ;למיה ןיא זיִּ

 ךֶלַא טְלָאז ריא .;טגָאזעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא ** .ןעזענ

 רעײַא הוהי * .ײז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ ןוא ןקערש טינ

 ןטלַאה המחלמ טעװ רע ,סיורַאפ ךייַא טייג סָאװ טָאג

 ךייַא טימ: ןָאטעג טָאה רע:סָאװ ץלַא יװ יױזַא ,ךייַא רַאפ

 ;הּבדִמ רעד .ןיא ןוא*! .,ןגיוא ץרעייא רַאפ.םִיַרצִמ ןיא
 ,ןָארטעג ךיד .טָאה ,טָאג ןייד הוהי זַא ,ןעזעג טסָאה ּוד ּוװ
 ריא סָאװ געוו ןצנָאג םעד ,דעיק ןייז טגארט ןַאמ ַא יח יװַא

 ויל

 רע | הוה שנ ריא א טביולג ראו רעקיזָאדרעד ןיא אי :

 ךייֵא ,געװ ןפיוא סױרַאֿפ ךעגנַאנעו ךייא ויא סָאװ = ,טָאַג

 .רעייפ ןיא :ןרענַאל םוצ .ךייא רַאּפ טרָא ןַא ןכיזוצסיוא

 טלָאז ר ריא סָאװ ו געװ םעד ןוײװ ּוצ ךייא ידּכ ,טכַאנ יב

 י =  .גָאט יב ןקלָאװ ןיא ןוא ,ןייג םיא ףיוא

 ערעײַא ןופ לק םעד .טרעהעג טָאה טָאג ןוא* =

 יװַא ,ןרָאװשעג טָאה ןּוא ,טנרעצעג טָאה רע ןּוא ,רעטרעװ

 ימעד ןּופ ,טייל עקיוָאדיד ןופ רעצימע ּביוא יז :ןגָאז וצ =

 סָאװ ;דנַאל :עטוג טָאד ןענָא טעװ ,רוָד ןטכעלש ןקוזָאד
 ץּוחַא : :!ןהעטלע ערעײַא ןּבעג וצ .ןרָאװשעג ּבָאה ךיא

 םיא ּוצ ןוא ,ןעו סע .טעוו רע . ;ןהָנּופי ןופ .ןּוז רעד בלב

 ןטערטעג.. טָאה .רע סָאװ דנַאל סָאד ןּבעג ךיא לעוו

 רעּביא טנרעצעג טָאג טָאה רימ ףיוא ךיוא יי
 טעו רע ,ריד ראפ טייטש סָאװ זוג ןופ 0 רעד ַעּושֹוהי 28

 עו טָאה ריא סָאװ ,רָעדניק עניילק ערעײַא ןוא =  ;לארשי ןברַא ןכַאמ סע טעוו רע םורָאװ ,קרַאטש םיא ;ןעמוק ןיהַא

 | ,ןעמוק ןיהַא ןלעװ 2 ,סטכעלש רעדָא סטיג טינ טנייה ךָאנ ןעײטשרַאפ סָאװ ,ןיז ערעייַא ןּוא ,ביור ּוצ ןייו ןלעװ יז ,טנָאז |

 ב סע ןלעוו ייד ןוא .ןבענ סע ךיא לעװ ײז ּוצ ןוא

 ..ףוסדמי ןופ געװ

 פרא ,רבדמ םוצ .שצ + ןוא הא טרעקרַאפ ריא א" 0

 ןלעװ ןוא ,ןייגפיורָא ךלעװ רימ ;טָאג ּוצ טקידעועג ןּבָאה רימ :טנָאזעג רימ וצ טָאה ןּוא ,ןפורעגּפָא ךיז ריא טָאה < =

 יֵלֹּכ עניײז רעכעלטיא טרוגעגנָא טָאה ריא ןּוא .ןליופַאּב ודנּוא טָאה טָאג רעודנוא הוהי סָאװ ץלַא יװ יװַא ,ןטלַאה המחלמ

 .טלָאו ריא ::ייז ּוצ גָאז :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא < .גרעּבעג םעד ןיא ןיינוצפיורַא גנירג רַאפ ןטלַאהעג ןּוא ,המחלמ

 רַאפ ןרעוו ןגָאלשענ טינ:טלָאז ריא ידּכ ;ךייַא ןשיװצ טינ ןיּב ךיא טורָאװ ,ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןַײנּפױרַא טינ

  םעה טקינעּפשרעדיװ טָאה ריא ןּוא ,טרעהעגוצ טינ טָאה ריא רעּבָא ,טדערעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןוא <  .טנייפ ערעײַא |

 ךייֵא ןגעקַא: ןעננַאגעגסױרַא זיא < - .גרעּבעג םעד .ןיא ןעננַאגעגּפױרַא טייו ןּוא ,טקיליװטומענ טָאה ריא ןּוא ,טָאג ןּופ ליומ

 טּפַאלקעצ ךִייַא .ןוא .,ןעּוט ןעב + יד יװ יױזַא טגָאיעגכָאנ ךייַא ןּבָאה ייז ןּוא ,גרעבעג םענעי ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ירֹומָא רעד
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 ,טרעקעגמוא ךיז טָאה ריא ןוא * .הָמרָח זיּב ,ריִעֵׂש ןיא

 -ענּוצ טינ טָאה טָאג רעּבָא ,טָאנ רַאפ טנייוועג טָאה ריא ןּוא

 .ךייַא וצ רעיוא סָאד טגיינעג טינ ןוא ,לוק רַעייַא וצ טרעה

 געט יד טיול ,געט ליפ טֶדֶק ןיא ןּבילּבעג טייז ריא ןּוא י*

 .ןּבילּבעג טייז ריא סָאװ

 ןגיוצעג ןּבָאה ןוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןּוא

 טָאה טָאג יװ ױזַא ,ףוס-םי ןּופ געוו ןפיוא ,רבדמ םּוצ

 םּורַא טײרדעגמּורַא ךיז ןּבָאה רימ ןוא ;טדערעג רימ ּוצ

 .געט ליפ ריִצָש גרַאּב

 זונעג* :ןגָאז ּוצ יװַא ,טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא *

 ןייק ךייַא טרעקרַאּפ ;גרַאּב ןקיזָאדמעד ןייגמּורַא ךייַא

 "טייג ריא :ןגָאז ּוצ יװַא ,לעפַאּב קלָאפ םעד ןּוא * .ןופצ

 יד ,רעדירּב ערעייַא ןופ קרַאמעג םעד ךרוד ךרוד

 ארומ ןלעװ יז ןּוא ,ריִעָש ןיא ןציז סָאװ ,וָׂשֵע ןופ רעדניק

 ריא * .טיהענּפָא רעייז ןייז ריא טלָאז ;ְךייַא רַאפ ןּבָאה

 ןַאּפש ַא לָאמּוצ טינ םורָאװ ,ייז טימ ןּבײהנָא טינ ךיז טלָאז

 ליוו ,דנַאל רעייז ןּופ ןּבעג ְךייַא ךיא לעװ טירטסּופ ַא ןופ

 .ריִעֵׂש גרַאּב םעד ןּבעגעג ךיא ּבָאה וָׂשֵע וצ השורי ַא

 ןוא ןעלדנַאהנײָא טלעג רַאפ ייז ןופ ריא טלָאז גרַאוונסע *

 ןפיוק טלעג רַאפ ייו ןופ ריא טלָאז רעסַאװ וליפַא ןּוא ,ןסע

 -ענ ךיד טָאה טָאג ןײד הוהי םורָאװ' .ןעקנירט ןוא

 טָאה רע ;טנַאה ןייד ןופ גנואוט רעדעװטעי ןיא טשטנעב

 םירבד ,םירבד

 סם ּוםיִּבַר םיִמָי ריִעְׂשירַה-תֶא םֶסֶנו יִלֶא לח

 14 , 1-45 | א

 הרוהְי ינפל כבתו ובָשַַ ;הָמְרָח-רַע רִצֵׂשְּב םָכְתֶא המ
 ׁשֶרֶקביִבְׁשּתַו :םֶכיֵלֲא ןיוֲאה אָלְוםֶכִלַקְב ָוהְ עַמׁשִאָלְו ו

 | :םֶּתִבַׁשְי רשא םיִמָיִּפ םיִּבַר םיִמָי
 | ב |

 הָדֹוהְי רָּבִד רֶׁשֲאַּכ ףּופי-סי רד הָרָּכְרִּמַה עשו ןֶפֹנַו *
 רֶמאֹּיַ

 סכל ּונפ הזה רֶהְה"תֶא בס םֶכְלְבִר :רמאל יִלָא הָוהְי ג
 םֶכיֵחֲא לּובְנִּב םיִרְבִע םָּתַא למאל וָצ םֶעָהתֶאו !הָנְפֶצ ד

 ;רֶאמ םֶּתְרַמְׁשַנְו םֶּכִמ וָאְרִיְו ריִעְשְּב םיִבִָּיַ שֵיינְּ
 -ףפ ךרדמ דע טְצְרַאְמ םֶכָל ןֵּתָאיאל יִּב םַב ּוְָנְתִתילֲא ה
 ְְּבְׁשִּת לָכֶא :ריִצֵש רה"תֶא יִּתַמָנ וָשַעְל הָׁשְריייַּכ לֶנָר ו

 ףֶסֶּכַּב םֶתאְמ ּוְרְכִּת םימדסנו םֶּתְלַכָאַו ףָסָכּ םתִאמ
 .צֵרָיְדרְי הֵׂשֲעַמ לכ ףכרפ ףימלָא הָוהְ יִּכ :םֶתיִתְׁשּו ז

 הָוהְי הָנָׁש םיעָּבְרַא ! הז הוה לדגה רָּכְרִּמַה-תֶא תל
 ינְּב ניחא תאמ רבע :רָבָּד ָתְרַמָח אל .ךִֶּע ללא *

 ןיצְעמ .תליאמ הָּבְרֲִה ְךֶרֶדַמ יִַׂשְּב םיִבְׁשִיַה וָׂשֵע
 רֶמאַֹּו :בָאֹמ רֵּכְדִמ ְךֶרֶּד רבעו ןפו ₪ | * רֶבָנ ₪

 הדָמְחְלִמ םּכ רֶנְתִח-לַאְו בָאומ-תֶא רצְתחלַא יִלַא הוה
 רָע"תא יִּתַָנ טולינְבִל ִכ הָׁשֶרְי ֹוצְרַאְמ לו ָאאל יב

 םבִרְו בֶרְו לדג םע ּהָב ּובשי םיָנפִל םיִמָאָה !הֶׁשֶרָי י
 טכיִבְאָּמַהְ םיִקָנעַּ םה-ףַא וכשחי םיִאְפִר 3 !םיִקְנַעַּכ אי
 נבו םינָפל םירחה בש ריִפֵׂשְבּו :םיִמא םֶהָל ּואְרְקִי בי

 רֶׁשֲאַּכ םָּתְחַּת ּוְבְשיַו םֶהיֵנְּפִמ םודימשיו םּוׁשָריי וָׂשֵע
 הָּתַע :םָהָל הָוהְי ןֵָנ-רֶׁשֲא ֹופָׁשְרִי ץרָאל לֵאָרְׂשִי הָׂשָע ע

 :דֶרֶנ לַחָנ--תֶא רבענו דֶרָז לַחנ--תֶא םֶכָל ּורְבַעְו מק
 -תֶא לרבעירשא דע ערב ׁשֶרָּקִמ ּינְכָלָהירֶׁשֲא םיִמָּיהְו די

 ישא רֹויַהילְּכ םתידע הָָׁש הנמשו םישלש דר לַחָנ

 קוסס עצמאב אקסיפ ח ,ב

 טינ ריד טָאה ךַאז ןייק ;ריד טימ טָאג ןייד הוהי זיא רָאי קיצרעפ ןיוש ;רּבדמ ןסיורג ןקיזָאדמעד ךרּוד ןיינ ןייד טסווועג

 געוו םעד ןּופ ,ריִצָש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע ןופ רעדניק יד ,רעדירב ערעודנוא ןּופ ןעגנַאנעגקעװַא ןענייז רימ ןּוא" .טלעפעג

 .רָבְנְדֹויצֶע ןּופ ןּוא ,תֵליִא ןּופ ,ןולּפ ןופ

 טָאה טָאג ןוא*  .בָאֹומ ןופ רּבדמ םעד ןּופ נעװ םעד ףיוא ןעננַאנענקעװַא ןענייו ןוא טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןוא |

 טינ דנַאל ןייז ןופ ריד לעװ ךיא םורָאװ ,המחלמ ַא יז טימ ןריפרַאּפ טינ ןּוא ,בָאֹומ ןטנייפ טינ טסלָאז :טגָאזעג רימ ּוצ

 ,םימיָא יד ןסעזעג ןטרָאד ןענייז רעירפ **-.השורי ַא רֶע ןּבעגעג ךיא ּבָאה טול ןּופ רעדניק יד ּוצ לײװ ,ּבְרָא ןייק ןּבעג

 ,םיִקָנַע יד יװ יװַא ,םיאָּפר רַאפ ןרָאװעג טנכערעג ןענייז ךיוא ייז * ;םיִקָנַע יד יװ ךיוה ןּוא ,ליפ ןוא סיורג קלָאפ ַא

 וָׂשֵע ןופ רעדניק יד רעּבָא ,םירוח יד ןסעועג רעירפ ןענייז ריִעֵׂש ןיא ןּוא =  .םימיִא ןפורעג יז ןּבָאה םיבָאֹומ יד רעּבָא

 ןָאטעג טָאה לארׂשי יװ יװַא ,טרָא רעייז ףיוא טצעוַאּב ךיז ןּוא ,ךיז רַאפ ןופ טקיליטרַאפ ייז ןּוא ,ןּבירטרַאפ ייז ןּבָאה

 .דֶרָו ךייט םעד רעּבירַא ךייַא טייג ןּוא ,ףיוא טייטש דנּוצַא *-.ןבעועג ייז טָאה טָאג סָאװ ,ּברָא ןייז ןופ דנַאל םּוצ

 ישְדָק ןופ ןעגנַאגעג ןענ"ו רימ סָאװ געט יד ןּוא * .דֶרֶו ךיט םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז רימ ןּוא

 יד ,רוָד רעצנַאג רעד זיּב ;רָאי קיטיירד ןוא טכַא ןעוועג ןענייו ,ד ךֶז ךייט םעד רעּבירַא ןענייז רימ ןענַאװ זיּב ַעְגרַּב



 יט נו :םָהְל הָוהְי עּבְשנ רֶׁשֲאַּכ החמה ברקמ המָחְלִמַה
 +: םבמִת דע הגחמַה ברָּקִמ םמהְל םָּכ הָתְיָה ההד
 ט ;םָצָה םֶרָּקִמ תומל הָמָחְלִּמַה ישנאלְּכ ומת"רָשָאָכ יהי

 ה לּובְנתַא םווה רבע הָּתַא :רמאל ילא הָוהְי רכדו ס זי
 ש דלָאְו םֶרֶצְּת-לַא ןומע ינְּב לּומ ָפְבִרָקְו ;רָע-תֶא בָאֹומ
 -יֵנְבִל ִּכ הֶׂשְרילֶל ןִֹמייִנְּב ץרָאמ ןְּתָא-אָל יכ םָּב ְךֶנְתִּת
 כ םיִאָפְר אוָה-ףַא בשָחִּת טיִאְפְריִזְרָא :הֶשְרָי הית של
 ו לֹודָנ םַע :םיִמְזמז םֶהָל וָאְרְקי םיִנמַעַהְ םיִנְָל הְביובְׁשי
 ובְׁשַּו םשרימ םֶהיֵנְּפִמ הָוהְי םֶדיִמשיו םיִקְנִעַּכ םֶרָו בי
 בכ רֶׁשֲא ריעשב םיִבְׁשִיַה ושע ינבל ה הֶׂשָע רֶׁשֲאַּכ !םֶּתְחַת
 םּיַה דע םִתְחַת וכשינ םשְֶרייו םֶהיִנְּפִמ ידהַה-תֶא דימשה
 םיִאציַה םירתפכ הזִע"דַע םירצחפ םיבשוה םיועָהְו :הוה

 דכ דתֶא ֹורְבִעְו ועָס ּומּוק :םֶּתְחַת וכְשו םֶדיִמְׁשִה רֶמפַּכִמ |
 יִדֹמֲאָה ןְִׁשחיִדלִמ היִס"תֶא ּךְדיְב יִּתִתִנ האר ןנרא לַחְ
 הכ לא הֶּזַה םויה יש וב רֶנְתִהְו ׁשֶר לֶחָה וצְרַאדתֶאְ

 וג

 = םִמָׁשַה-לֶּכ תחת םיִמטָה יַנְפ-לַע ּףַתֶאְרו ףדֶחּפ תת
 - יט םיִכָאְלַמ חַלְׁשְֶו :ינפמ ּולָחְו גרו דעמש ּועְמְׁשִי רשא
 זכולש יֵרְבִד ןּבׁשֶח דלמ ןתיִס-לֶא תומדק רֵּבְרִּמִמ

 כ דָסֶא אל דלא ךרהּב ךרדפ ךֶצְרַאְב הָרְּבִֶא ;רָמאְל |
 יכ ַמבַּב םימּו יִתְלְכָאְו נרכש ףֶהּכַּב לֶכָא :לואכשו ןיִמָי
 כ יב יליוׂשֶע רֶׁשֲאַּכ :יִלְנַרְב הָרּבְעֶא ןקָר יִתיִתְׁשְו יל
 -רֶׁשֲא דע רָעָב םיִבְשִיה םיִבָאּמַהְו ריִעָשְּב םיִבְשיַה וָׂשֵע
 .?נָל ֶת ּוניֵהלֶא הָוהְי-רֶׁשֲא ץְרָאָה-לֶא ןדרּוה-תֶא לבטא
 = ל הָוהָי לֶׁשְקִייֵ וב וטרבעה ןובָשָח ךלִמ ןהיס הָבֶא אֶל

 םּוּכ רָב ותַח ןעמל ובָבְל-תֶא | ץּמֶאְו וחורדתא ךיִלֶא 0
 ס והקה
 בל נצ :וצְרָאדתֶא תֶׁשָהְל שר לה ְצְרַא-תֶאְ ןחיִסדתֶא

 ץאו אלמ זכ השוד ךמס דךכ

 ורב ,םירבד

 יב

 ישש ןינפל תת יתלחה הֶאְר ילא הָוהְי רמאמ
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 םעד ןשיװצ ןופ ןרָאװעג טדנעלרַאּפ ןענייז ,טיילסנירק

 יד זיא ךיוא ןּוא * .ןרָאװשעג ייז טָאה טָאג יװ ױזַא ,רעגַאל

 ןשיווצ ןּופ ןעגנערּבוצמוא יז ,ייז ףיוא ןעוועג טָאג ןופ טנַאה

 .ןרָאװעג טדנעלרַאּפ ןענייז יז ויּב ,רענַאל םעד

 ןיא ןענייז טיילסגירק עלַא זַא ,ןעװעג זיא סע ןוא יי

 טָאג טָאה * ,קלָאפ םעד ןשיווצ ןופ ןּברָאטשעגסױא ןצנַאג

 רעּבירַא טנייה טסייג ּוד ** :ןנָאז וצ ױזַא ,רימ ּוצ טדערעג

 ןגעקַא ןענענעג טסעו ןוא * ,רֶע ,בָאֹומ ןופ קרַאמעג םעד

 טימ ךיז ןוא , ןטנייפ טינ ייז טסלָאז ,ןומע ןּופ רעדניק יד

 ןופ דנַאל םעד ןופ ריד לעװ ךיא םורָאװ ,ןּבײהנָא טינ יז

 יד ּוצ לײװ ,ּברַא ןייק ןּבעג טינ ןֹומַע ןּופ רעדניק יד

 סָאד *-.השורי ַא ןּבענעג סע ךיא ּבָאה טול ןּופ רעדניק

 יד ;םיאָּפר יד ןופ דנַאל ןרַאפ טנכערעג טרעװ ךיוא

 ןּבָאה םינומָע יד ןוא ,רעירפ ןסעועג ןענירד ןענייו םיִאָּפר

 ךיוה ןּוא ,ליפ ןּוא סיורג קלָאפ ַא **  ;םימּוזמז ןפּורעג ייז

 רָאפ ןופ טקיליטרַאפ יז טָאה טָאג רעּבָא ;םיִקָנַע יד יװ
 ףיוא טצעוַאּב ךיז ןוא ,ןּבירטרַאפ ייז ןּבָאה יז ןוא ,ײז

 רעדניק יד רַאפ ןָאטעג טָאה רע יו יוזָא * ;טרָא רעײז

 טקיליטרַאפ טָאה רע סָאװ ,ריִעָש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע ןּופ

 ןוא ,ןּבירטרַאפ ייז ןּבָאה יז ןּוא ,יז רַאפ ןופ םירֹוח יד

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב טרָא רעייז ףיוא טצעזַאּב ךיו

 ,הָזַע ויב רעפרעד ןיא ןסעועג ןענייז סָאװ םיִוַע יד ןּוא =

 -רַאפ ,רותפפ ןּופ סױרַא ןעמּוק סָאװ םיִרֹוּתּפַּכ יד ןּבָאה יז

 ּבָאה ךיא ,עז .ןונרַא לָאט םעד רעּבירַא טייג ןּוא ,קעװַא טיצ ,ףיוא טייטש % - -.טרָא .רעיו ףיוא טצעואּב ךיז ןוא ,ט טקיליט

 -רַאּפ ןוא ,ןעמענוצנייַא ןָא בייה ;דנַאל ןייז ןּוא ,ןֹוּבשֶח ןופ ךלמ םעד ,ירומָא םעד ןוחיס טנַאה ןייד ןיא ןבענעג |

 .ןרעטנוא רעקלעפ יד ףיוא ארומ ןייד ןוא קערש ןייד ןפרַאװ ןבייהנָא ךיא לעװ גָאט ןקיטניה* .המחלמ ַא םיא טימ ריפ =

 .ריד רַאּפ ןרעטַאלפ ןוא ןרעטיצ ייז ןלעוו ,גנורעה ןייד ןרעה ןלעוו יז ןעוו זַא ,למיה ןצנַאג |

 - וצ יװַא ,םולש ןּופ רעטרעוו--ןוּבשָח ןופ ךלמ םעד ןוחיס ּוצ תומדק רבדמ ןּופ םיחולש טקישעג ּבָאה ךיא ןּוא *

 .רעדָא סטכער ןרעקּפָא טינ ךיז לעװ ךיא ;ןײג ךיא לעװ געוו ןפיוא ,געוו ןפיוא ;דנַאל ןייד ךרוד ןייגכרּוד ךימָאל י =

 ,ןּבעג טלעג רַאּפ רימ וטסעוו רעסַאװ ןּוא ,ןסע לעװ ךיא ןּוא ,ןפיוקרַאפ טלעג רַאּפ רימ וטסעוו גרַאװנסע * ..סקעל

 ןופ רעדניק יד ןָאטעג רימ טימ ןּבָאה סע יװ יוזא * ;סיפ עניימ ףיוא ןיינכרוד זיולּב ךימָאל ;ןעקנירט לעוו ךיא ןּוא

 .דנָאל םעד ּוצ ןדרַי םעד ןײגרעּבירַא לעװ ךיא ןענַאװ ויּב ;רֶע ןיא ןציז טָאװ םיבָאֹומ יד ןּוא ,ריִעָש ןיא ןציז סָאװ וָׂשֵע

 ,םיא ךרוד ןזָאלכרּוד טלָאװעג טינ ודנוא טָאה ןוּבשָח ןּופ ךלמ רעד ןוחיס רעּבָא ** .זדנוא טיג טָאג רעודנוא הוהי סָאװ

 ,טנַאה ןײד ןיא ןבעג ּוצ םיא ידּכ ,ץרַאה ןייז טכַאמענ טסעפ ןּוא ,טימעג גיי טכַאמענ טרַאה טָאה טָאג ןייד הוהי.םורָאװ

 - | ..גָאט ןקיטנייה יוו יױזַא

 ;דנַאל ןייז ןּוא ןענוחיס ריד ּוצ ןּבעגרעּביא ןביוהעגנָא בָאה ךיא ,עז :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאנ ןוא"י

 ןצנַאג ןײז טימ רע ,זדנוא ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא ןוחיס זיא*  .דנַאל ןייו ןּברַא וצ ידּכ ןעמענּוצנייַא ןָא ביה
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 ּונְּתִיַו !הָצֶהִי הָמָחְלּמַ וָּמַעילָכְו אּוה ינתארקל ןֹהיִס ל טָאג רעזדנוא הוהי ןוא** .ץֵהָי ןײק המחלמ ףיוא ,קלָאפ
 :ּמעילָּציתֶאְו ְּבתֶאְו ותא דנו ונינפל וניהלֶא הָודְי

 םתִמ ריִע-לָּכ-תֶא | םרחנו אוהַה תַעָּב ויְרָ-לָּכ-תֶא דפ דל הוכרה 0 ₪30
 ונְְּב המהפכה קר :דיִרָש ראשה אל ףטהו םיִׁשַָהְו הל ןבָאה רימ ןוא << .קלָאפ ץנַאנ ןייז ןוא ,ןיז ענייז ןוא ,םיא
 -תפשדלע ל רֶׁשֲא רערעמ :ונרַכְל רֶׁשֲא םיִרָעָה ללש ול ל טסיװרַאפ ןוא ,טעטש ענייז ןעגנוװצַאּב טייצ רענעי ןיא

 הירק הָתָיָה אל רָעְלעַדְַו לח ַַּב"רֶׁשֲא ריִעָהְו ןנרא לחנ
 ונינְפִל ּוניהלֶא הָוהְי ןתנ לפַה"תַא ונממ הָבְנש רֶׁשֲא |

 יִרָעְו תק לַהנ ר"ל תְבְרְק אל ןומעדינב ץרָא-לָא | קר ןל תומהב יד רָאנ 38 .ביילברעביא 2 טוָאלעג טינ ןּבָאה רימ

 | נא הָודְי הָוִצ-רֶׁשֲא לָכְו רֶהָה יד ןופ ביױרקַאו םעד ןיא ,ךיז רַאפ טביורענ .רימ ןּבָאה |
 ג

 ינטארקל ןעמהדלמ | גוע אציו ןָשְּבַה ךרד לענו פו א
 -לַא לא הָוהְי רֶמאַֹו :יִעְרדַא הָמָחְלִּמַל וָּמֵע-לְבְו אּוָה ב  ,לָאט ןיא סָאװ טָאטש רעד וא ,ןונרא לָאט גערב םייַּב
 וצְרַא-תרֶאְו מַע-לָּכ-תֶאו ותא יִתַתָנ רד יִּכ ותא אָריִּת ןעװעג ןיא סָאװ טָאטש ַא ַא ןעװעג טינ זיא ,דָעלִג ויב ןוא

 בֵׁשֹוי רשא יִרמָאָה ךלמ ןחיסל ָתיִׂשָע רׁשֲאַּכ ול ישע
 - -ךַלֶמ גוִעיתֶא םנ ונדב טיחלא הָוהְי ןתמ :ןיִּבׁשָחְּב 3

 ;דיִרָׂש לייריִאׁשִה יתלבדדע וכו וּמַ-לֶּכ-תֶאְ ןֶשְּבַה יד ןּופ דנַאל םעד ּוצ רָאנ" .ןדנּוא ּוצ ןּבעגעגְרעּביא
 רשא הק הָתְיָה אל אוהה תֶעַב וירעְילְּבדתֶא רָּכְלנַו ד וערב ןצנַאנ םעד ּוצ :טנענעג טינ וטסָאה ןֹומַע ןּופ רעדניק
 ;רֶבָלְמַמ בורא לֶבָחילָּכ רוע םיִׁשִׁש םָּתַאְמ ונָחְקְלדאל | | יב

 םיִתְלד הָהֹבְנ הָמֹוה תֶרֶצִּב םיִרָע הֶּלֲא-לָּכ שב נֹוָע ה | |
 סכָתוא םֶרָחַנַו :רָאמ הברה יזרפה יִרָעִמ דבל חרב = .טרעװרַאפ טָאה טָאג רעודנוא הוהי

 :בֶתָמ ריעילְּכ טרחה ןֹוּבׁשֶח ךלֶמ ןחיסל ּונישע רשָאּכ | | | י
 :ּנָל ּונְַּב םיִרָעָה לש הָמֵהְּבַה-לֶכְו :ףטהו םיִׁשָּנַה 1

 ירֹמאַה יֵמְלַמ י ינש ױַימ ץֶרֶאָה-תֶא אוהה תַעְּב חק
 םינדיצ !ןֹומְרָח רה"דע ןנְרַא לחנמ ןדזרוה רֶכֵעְּב רֶׁשֲא

 רָע לֵּכ ;ריִנָש ולדוארקי יירמָאָהְו ןיִרש ןומרַחל ארק י
 ירע יעְרראְו הָכְלַס-דַע ןשְּבַה-לֶכו דָעְלִַה-לֶכְו רֶׂשיִּמַה

 רָתמ ְׁשִ ןָשְּבַה למ גועדקר יִּכ :ןָשְּבּב גע תכלממ א = טגָאזעג טָאה טָאג ןוא* .יִָרדֶא ןייק המחלמ ףיוא .קלֶא
 ךיא םורָאװ ,םיא רָאּפ ןּבָאה ארומ טיג טסלָאז :רימ ּוצ

 ןגָאלשעג ןּבָאה רימ ןוא ,ודנוא ּוצ ןּבענעגרעּביא םיא טָאה

 ;רעדניק עניילק ןּוא רעּבײװ ןוא רענעמ ,טָאטש עכעלטיא

 -סָאװ רַעֹורֲע ךופ = -ןעגנוװצַאּב ןּבָאה רימ סָאװ טעטש

 טָאג .רעודנּוא הוהי טָאה ץלא ;ןדנּוא ןופ .רעקרַאטש

 ווו םּוטעמוא ןּוא ,גרַאּב ןופ טעטש יד ןוא ,קֹוּבַי ךייט ןּופ

 -עגּפױרַא ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה רימ ןואי | : 0
 ןופ ךלמ רעד גע ןוא ;ןָשֶב ןופ געוו ןטימ ןעננַאג 6 ב

 ןצנַאג ךייו טימ רע ,ודנוא ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ב

 ק וימב גל ב,

 | | ןיא ןּבעגעג ,דנַאל ןייז ןוא קלֶאפ ןצנַאג ןייו טימ ,םיא באה

 ןיא ןסעועג זיא סָאװ ,ירומָא ןּופ ךלמ םעד ןוחיס וצ ןָאטעג טסָאה ּוד יװ ױזַא םיא ּוצ ןָאט טסעוו ןּוא- ,טנַאה ןייד

 ןּוא ,קלָאפ ןצנַאג ןייז טימ ,ןֶשָּב ןופ ךלמ םעד גֹוע טנַאה רעודנוא ןיא ןּבעגעג ךיוא טָאה טָאג רעזדנוא הוהי ןוא* ...ןֹוּבשֶח

 עלַא טייצ רענעי ןיא ןעגנּוװצַאּב ןּבָאה רימ ןוא* .ּבײלּברעּביא ןַא ןוָאל ּוצ טינ םיא זיּב ןגָאלשעג םיא ןּבָאה רימ

 ,בֹוגרַא ןופ טנגעג עצנַאג יד ,טעטש קיצכעז ;ייז ןּופ ןעמונעגּוצ טינ ןּבָאה רימ סָאװ טָאטש ַא ןעװעג טינ ;טעטש ענייז

 ןרעיוט טימ ,ןרעיומ עכיוה טימ טעטש עטקיטסעּפַאּב ןעוועג ןענייז עקיזָאדיד עלַא 2 .ןָשּב ןיא וע ןופ ךיירגיניק סָאד

 םעד ןֹוחיס ּוצ ןָאטעג ןּבָאה רימ יװ יױזַא ,טסיװרַאפ יז ןּבָאה רימ ןאי .ליפ רעייו טעטש ענעפָא ץּוחַא ,ןעלגיר ןוא

 -קַאז םעד ןוא ,תומהב עלַא רָאני .רעדניק עניילק ןוא ,רעבייוו ,רענעמ ,טָאטש עכעלטיא טסיוורַאפ-ןובשָח ןופ ךלמ

 0/0 | = .ךיז רַאּפ טביורעג רימ ןּבָאה ,טעטש יד ןופ בור

 ןופ .םיכלמ לווצ יד ןופ טנַאה רעד ןופ דנַאל סָאד טיצ רענעי ןיא ןעמונענקעווא ןּבָאה רימ וא | 0/0

 ,ןוירש ,ןֹומרָח םעד ןפּור םינֹודיצ יד י-ךֹומרָח גרַאּב ויּב ןונרַא לָאט ןּופ ,ןדרַי ט"ו רעד ףיוא סָאװ ירֹומָא

 .הָכלַס ויּב .ןֶשָּב ץנַאנ ןּוא ,דָעֹלִג ץנַאג ןּוא ,דנַאלכַאלּפ םעד ןּופ טעטש עלַא *-רינש םיא ןפור םירומָא יד ןּוא

 ןופ טשער םעד ןּופ ןּבילּבעג זיא ןֶשֶּב ןופ ךלמ רעד גֹוע רָאנ םורָאװ ** .ןֶשָּב ןיא ךיירויניק סנֹוע ןופ טעטש ,יִצְרדֶא ןוא
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 ינָּב תכְרְּב אה לה להב ׁשֶרֶע ושרע הנה םיִאָּפְרָה
 --"תרַמַאּב ּהָּבְהִר תֹומַא עַּבְראְו חָכְרֶא תומא עשת ןֹמע
 בי ַפֹרֲעַמ אוקה תֶעְּב ּונְׁשְרָי תאנה ץֶרָאָה--תֶאְו :שיִא
 ינבוארל יניר .צעלנהדרה יצחו ירא לְֲנילַע-רֶׁשֲא
 + יִצָחְל יִּתמָנ וע תֶכְלממ שבה דעלנה רֶתָיְו יִדנלְ
 אָרָּקִי אּוהה ְשְבַה-לָכְל םֹגְרַאָה לֵבָח לָּפ הָׁשֹנמַה טְבֶׁש
 די םּנְרַא לֶבָחילְּכיתֶא הקל הַשנמְרְּב ריִאָי :םיאָּפְר ץֶרֶא
 דתרֶא ומשילע םֶפֹא ארק יתכעמהו יִרּוׁשְנַה ליִבּנ-ַע
 הזה םויה דע ריִאָי תה ןשְבַה
 ש ות ןנרא לחנ"דעו .טעלגמדמ יתַתָנ יִדָגלְו ינבוארלו

 י קדברעהו :ןומע יֵנְּב לובְג לחנה קש דעו לבנו לחה |
 ;רחת חמה םִי הֶבְרֲעָה םִי דל תרנמ .לֶבָּו ןהרוהו

 זי מאל אותה תעָּב םָּכָתֶא וַצֲאְו :הָחְרְזִמ הָנְִּפַה תֹדְׁשַא 0
 םיִצולֲח הפשרל תאֹוַהְלְרַאָה-תֶא םָָל ןֵתָנ םֶמיִהְלֶא הָוהְי
 ₪ סב ןליֶחייִנְב-לְּכ לֵאְרׂשִייינְּב .םֶכיֵחֲא .ינפל ורבת

 ובשי םֶכָל בה הֶוקמהיכ יפעדו םֶכנָקִּו טכְפטו םֶכישְנ
 'פמ טְכיֵחַאַל | הָוהְי היֵָירֶׁשֲא דע ;םֶכָל יֵּתַתָנ רֶׁשֲא םֶכיֵרֲעְּב
 | חל םהְלֶא הוהי רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא םק"פנ ושְרֶו םֶכְּ
 - יּתַתָנ .בֶׁשֲא ותָׁשְרִל שיא םֶּתְבַׁשְו ןדריה רֶבֵעְּב םֶהָל
 אכ .ְךיִניֵע רמאל .אוָהַה תַעְּב יִתיצ ַוׁשֹוהי--תֶאְו םכל
 .םיִבְלִמַה ינשל םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הֶׂשֶע רֶשֲא-לָּכ תא תֹאֹרָה |

 הרַּתַא רֶׁשֲא תֹוָלְמַּמַה--לֶכָל הָוהְי .השעיחפ הָלאָה
 בכ ה לא הָוהְי יִּכ םוָאָריִּת אל !הָּמֶׁש רבע
 0 0/0 0 סלל סלה

 'בש 1 ;דעְלְגְהתֶא יתתנ .דיִכָמְלּו :ה

 .דָעלִג ןּבענעג ךיא ּבָאה ןריכָמ ּוצ ןּוא *

, 295 = 

 ןיא ךָאד ןיא ,טעּב ןהעזײַא ןא ,טעּב ןייז טָא ;םיאָּפר יד

 ,גנעל .ריא ויא ןלייא ןיינ .ןֹומָע ןופ רעדניק יד .ןופ הָּבַר
 ,ןָאמ א ,ןופ | לייא .רעד ףיוא ,טיירּב ריא ןלייא ריפ ןוא

 ןיא "טברַאעג רימ ןּבָאה דנַאל עקיוָאדסָאד ןּוא 5 =
 א ןֹוא.,ןֹנרַא לָאט םייּב סָאװ רַעּורָע ןופ .טײצ רענעי
 .,טעטש עריא טימ; ,דָעלִג ןופ .גרעּבעג םעד ןּופ טפלעה
 א" .םיִדָג יד ּוצ ןוא םיִנֵבואְר יד וצ ןבענענ ךיא ּבָאה
 ןופ .ךירעיעיק ט סָאד ,ןָשֶּב ץנַאג ןוא ,דֶעלִג ןופ טשער םעד
 עצנַאג יד .;השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּבעגעג ךיא ּבָאה ,ןגֹוע
 סָאד ןפורעג טרעװ ןֶשֶּב רעצנַאג רענעי-בֹוְרַא ןופ טנגעג
 טָאה השנמ ןופ ןוז רעד .ְריאְי < .םיאָּפִר יד ןופ ךנַאל
 ומ קרַאמעג םעד זיב בֹונרַא ןופ טצעג עצנַאג יד ןעמונעג
 ןפורעג-ךֶׁשּב-יז טָאה ןוא ,יתָכֲעַמ םעד ןוא ,ירושג םעד
 ,גָאט ןקיטציה ףיוא :ויב -יװ ,אהְיאָליִתֹווַח ןעמָאנ ןייז ףיוא

 ידי ּוצ ןוא 5
 א דָעְלְ ןופ ןּבעגעג ךיא ּבָאה םידָנ יד ּוצ וא םיִנָבּואר
 ןויב ןוא ,גערּב םעד ןוא לאט ןטימ םעד ,ןֹונֹרֵא לאט ןזיב
 ןוא *  ;ןֹומַע ןופ רעדניק יד-ןופ קרַאמעג םעד .קֹוּבַי ךייט
 ב ןוא- תֶרֶנִּכ ןופ | ,גערּב םעד ןּוא ןדרַי ןטימ ןיולפ םעד
 .ײּפָארַא יד .רעטנוא ,הָלָמַה םעֶד ,ןיולפ ןופ םי םעד
 | | 0 .חרומ ּוצ ,הָוסִּפ ןופ ןעגנַאג

 יוז ,טייצ רענעי ןיא ןלױפַאּב ְךייַא ּבָאה ךיא ןוא י*
 ,ןעגנוי :עשידלעה עלַא ,ריא טלָאז ;ןּברַא וצ סע דנַאל עקיָאדסָאד ןבעגעג ךייַא טָאה טָאו רעיײַא הוהי :קָאז ּוצ

 צרעײֵא ןּוא רעּבײװ ערעײַא ויולב * ..לארׂשי ןופ רעדניק יד- ,רעדירּב ערעיא רַאפ סיורָאּפ טנפָאװעג ןײגרעּבירַא |
 - ךייא ּבָאָה ךיא סָאװ ,טעטש ערעײַא ןיא ןּבײלּב ןלָאז-יּפ ליפ טָאה ריא זַא ,סײװ ךיא-יפ רעייֵא ןוא רעדניק עניילק
 הוהי סָאװ דנַאל סָאד ד ןּברַא א ןלעװ ךיוא יי ווא ,ךײַא יװ יױזַא .רעדירב ערעײַא עורב טעװ טָאג ןנַאװ ד ןיּב * בע

 .הנתיי סָאװ .ץלַ ו ןעזעג ןּבָאה ןגיוא ענייד - ּוצ יוזָא ,טייצ רענעי ןוא ןליופאב ךיא בָאה ןעּושוהי ןוא < .ןבענענ יא
 .רעּבירַא ןיהא; טסייג ּוד סָאװ ןביירגיניק עלַא ּוצ ןָאט טָאג טעװ ױזַא| ;םיכלמ ײװצ עקיזָאדיד ּוצ ןָאטעג טָאה-טָאג ןייד
 רה .ךיײא ר רַאפ .המחלמ טלַאה סָאװ רעד ויא טָאג רעײַא הוהי םורָאװ ,ײז רַאפ ןּבָאה א ארומ טיג טל ריא עמ

 ,טייצ : רענעי יא טָאג וצ .ןטעבענ בָאה \ ךיא וא" 5 / יב > הָתַא הוה ינדַא - מאל אוהה תַעָּב והא ןנִמְֶאָ
 ןוַײװ ןּבױהעגנָא טסָאה ּוד ,רַאה ּוד טָאג" ?ןָאז רצ יא  הָקָוַחַה דָא ְלרָנ-תֶא בלא 1 תל לחה |

 איהב בוחכ אי = ;טנַאה  עקַרַאטש .ןייד ןּוא טייקסיורג .ןייד .טכענק .ןייד =

 | .רעפרעד סריאָגא
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 ףיִשֲַמְכ ה ץֶרֶאְבּו םִימָׁשַּ אה רֶׁשֲא רעד ףיוא רעדָא למיה ןיא טָאג רעד זיא רעװ םורָאװ

 יב הָוהְי ֶּבַעְתִו נבלה הזה בוטה רהה אדוה = רֶבֵעְּב כה וא ןיא ןעננואוט ענייד יװ ױזַא ןָאט לָאז סָאװ דרע

 -סלַא ךליבר יַלֵא הָוהְי רָמאל יִלַא עַמָׁש אלו םֶכְנְַמִל ןּוא ,ךיד טעב ךיא ,ןײגרעּבירַא ךימָאל * ?תורּובג ענייד
 אָׂשִו הֶנְמַּמַה ׁשאַרֹהלָע :חוה רֶביָדַּב דע יַלֵא רֵּבַד ףֶסֹוּת וכ

 אֹלייִּכ ד דיניעב הֵאְרּו הָחָרְזִמּו הָנְמיִתְו הָנָפֶצְו מי דיניע

 ּוהצְמַאְו והקזחו ַעָׁשֹודי-תֶא וצו :הָּוה ןקרהדתַא רֶבֲעַת ה: רעּבָא" .ןֹונָבל םעד ןּוא ,גרעבעג ענייש עקיזָאדסָאד

 ץרָאָה-תֶא םֶתֹוא ליִחְיאּוהְוהֶּוַה םַעָה נפל רֹבֲעַי אּוְהייִּכ |
 פ  :רָֹעָּפ תיֵּב לימ אינַּב בש :הָאְרִּת רֶׁשֲא טכ = |

 ד גונעג :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןוא ;רימ וצ טרעהעגוצ
 רֶׁשֲא םיִטָפְׁשַּמַה-לֶאְו םיִּקְחַה-לֶא עַמְׁש לֵאָרְׂשִי הָּתִעְו א

 םֶּתְׁשריו םֶתאְבּו ויחת ןעמל תושעל םֶכְתֶא דמלמ יכנא |

 אֵל :!םֶכָל ןתנ םֶכיֵתְבֶא יַהֹלֶא הָוהְי רשא ץרָאָה-תֶא 3 ענד ףיוא בייה ןּוא ,הָנסִּפ ץיפש םּוצ ףױרַא ײג* .ךַאז ;
 וְָרנִת אָלְו םֶכְתֶא הָוצִמ כנא רֶׁשֲא יבָּדַה-לַע ופפת
 ַָצְמ יִכֹלָא רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי תֹוצמ-תֶא .רֹמָשל ונממ

 ילעַבְּב הָוהְי הֶׂשָע-רֶׁשֲא תא תֹוארָה םֶכיִנִע :םֶכְתֶא ג :רעּבירַא טינ טסעוו םורָאװ ,ןגיוא ענייד טימ ןָא קוק ןּוא

 וךימשה רועפדלעב יִרֲחַא לֶה רׁשֲא שיִאָהלֶכ יִּכ רע
 םםֶכיֵהְלֶא הָוהיּכ םיקָכְּדַה םֶּאְו :ּךָּבְרִּקִמ ךיִהלָא הוה ד

 םיִטָּפְׁשִמּו םיִקִח םֶכְתֶא יתְרמל ! הֵאְר :םויה םֶכְּלִּכ םַײַח יש רע םורָאװ ,םיא קיטסעפ ןוא ,םיא קרַאטש ןּוא ,ןעישוהי

 רשא ץֶרֶאָה בֵרֵקְּב ןֵכ תושעל יָהֹלֶא הָוהְי יִנצ רֶׁשֲאַּכ
 או יּכ םֶתיׂשֲַז םֶּתְרַמְׁשּו :ַּתשְרל הֶמָׁש םיִאָּב םָּתַא ו

 זרַא ןּועְמֶׁשִי רֶׁשֲא םימעָה יניעל םֶכְתִניִבּו םֶכְתַמְכָח ..ןעז טסעװ ּוד סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ ײז טעװ
 יוגה .ןובה םֶכָח--םִע קר ּורְמֶאְו הֶּלִאָה .םיִּקְַה--לָּכ

 םיבֹרְק םיהלֶא ולירשא לדג יונייִמ יִּכ :הוה לודגה ז
 יכודנ יג ימו :וילא ונֲאְרְקלֶכָּב וניהלֶא הוחיכ וילֶא ה | |

 ;ראֹּוַה הָרֹּתַה לככ םקידצ םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקְח ול-רָׁשֲא - עג יד ןוא םיקוח יד וצ רעה ,לארשי ,דנוצַא ןואי ד

 רמשּו לל רָמָשה קר :םַה ספל ןתנ יִכֹנָא רֶׁשֲא < |
 ףיניע ּואְרְרֶשַא םיִרָבְּדַה--תֶא חַּכְׁשִּת-ןֶּפ דֹאְמ ףֶׁשְפַ

 ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ דנַאל עטּונ סָאד ןעו ךימָאל

 טינ טָאה ןוא ,ךייַא ןגעוו ןופ רימ ףיוא טנרעצעג טָאה טָאג

 רעקיזָאדרעד ןגעװ רימ ּוצ ןדער טינ רעמ טסלָאז !ריד

 ,חרומ ּוצ ןּוא ,םורָד ּוצ ןּוא ,ןופצ ּוצ ןּוא ,ברעמ ּוצ ןגיוא

 וצ הָאְְוַצ ןייד רעּביא ביג ןּוא * .ןדרַי ןקיזָאדמעד .ךייג

 רע ןּוא ,קלָאפ ןקיוָאדמעד רַאפ סיורַאּפ ןײגרעּבירַא טעוו

 .רֹועְּפ-תיֵּב ןגעקַא לָאט ןיא ןּבילּבעג ןענייז רימ ןוא **

 טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט ּוצ ךיד ןרעל ךיא סָאװ ןצעז |

 | רעד הוהי סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןוא ןעמוק ןּוא ,ןּבעל

 טלָאז ריא ןּוא ,ךייַא טיּבעג ךיא סָאװ טרָאװ םעד ּוצ ןגײלוצ טינ טלָאז ריא* .ךייַא טיג ןרעטלע ערעייַא ןּופ טָאג

 ןּבָאה ןגיוא ערעײַא"  .ְךייַא טיּבעג ךיא סָאװ ,טָאג רעיא הוהי ןופ טָאּבעג יד ןטיה ּוצ ידּכ ,ןופרעד ןרענימ טינ

 טָאה ,רֹועְּפ ןופ לַעַּב םעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ןַאמ רעדעווטעי זַא ,רֹועְפיִלַעַּב ןיא ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ןעזעג

 .עלַא טנייה טבעל ,טָאג רעייַא הוהי ןָא טפעהַאּב טייו סָאװ ,ריא ןּוא* .ריד ןשיווצ ןופ טקיליטרַאּפ טָאג ןייד הוהי םיא

 םעד ןיא יױזַא ןָאט ּוצ ףיוא ,ןלױפַאּב רימ טָאה טָאג ןיימ הוהי יװ יװַא ,ןצעזעג ןוא םיקוח טנרעלעג ךייַא ּבָאה ךיא ,עזי

 רעיא ןּוא טפַאשנולק רעייַא ויא סָאד םורָאװ ,ןָאט ןּוא ןטיה ייז ריא טלָאז'  .ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא טמּוק ריא סָאװ דנַאל

 ,רָאװרַאפ :ןגָאז יז ןלעװ ,ןצעזעג עקיזָאדיד עלַא ןרעה ןלעװ ייז זַא סָאװ ,תומּוא יד ןּופ ןגיוא יד ןיא טײקידנַאטשרַאפ

 סָאװ ,ןַארַאפ זיא קלָאפ סיורג רעסָאװ םורָאװי .קלָאפ עסיורג עקיזָאדסָאד זיא המּוא עקידנַאטשרַאפ ןוא עגולק ַא

 ויא קלָאפ סיורג רעסָאװ ןּוא * ןםיא וצ ןפור רימ רָאנ ןעװ ,טָאג רעודנוא הוהי יװ יוזַא םיא ּוצ טנָאנ טָאג ַא טָאה

 ןקיטנייה ךייַא רַאּפ גייל ךיא סָאװ ,הרֹוּת עצנַאג עקיוָאדיד יװ יװַא עטכערעג ןצעזעג ןוא םיקּוח טָאה סָאװ ,ןַארַאפ

 ,ןעועג ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ןכַאז יד ןסעגרַאּפ טינ טסלָאז ,לעז ןייד רעייז טיה ןּוא טיהעגּפָא ריד יז רָאני אט
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 לע םייַח םה רֶׁשֲא שמח לפ ' ותא האל טו
 אי זירֵחַּת ןּודְמַעַּתַו ןוברקתו :ןודמלי םֶהיִנְּבִתֶאְו הָמָדֲאָה
 :לפרעו ןנע ךשח םִיַמָּׁשַה בל"דע שאב ךעפ רֶהָהְו רָהְה
 גי םבֶּתַא םיִרָבְּד לוק ׁשֵאָה וָּתִמ םכילא הָוהְי רַב

 ו םבכל דע גלוק יתְלּז םיאר םָכְניֵא הָנּומְתּו םיִעְמָש |
 םםיִרָבְּדַה תרשע תושעל | םֶכְתֶא הָּוִצ רֶׁשֲא ותירְּבדתֶא
 . ד תרַעָּב הָוהְי הֶוצ יתאו !םיִנָבֲא .תוחל ינשדלע םֶבְּתְכִיַו

 .םבָתא תל םיִטָפְׁשִמּו םיקח םֶכְתֶא דמלל אודה
 ט בּתְרַמְשִנְ :התשרל הָּמָׁש םיִרְבַע םֶּתַא רֶׁשֲא ץרָאְּב
 רֵּבַּד םֹויִּב .הָלמְתילְּ | טתיִאְר אל יִּכ םֶכיֵתְׂשִפַנְל דֶאְמ
 ט םיבתיִׂשַעַו ןּותִהְׁשִת'וִפ :ׁשֶאָה ךותמ בֶרֹחְּב םֶכיֵלֲא הוה
 " ןיִנְבִּת :הָבְקְנ וא רָבְו תיִנְבַּת לֶמָמ-לָּכ תנּומְּת לֶסָּפ םֶכָל
 ףועָּת רֶׁשֲא ִכ רוּפְצהלָּכ םיִנְבַּת ץֶרָאְּב רֶׁשֲא הָמָהְּב-לָּכ
 חי ישא הָנד-לָּכ תינְבַּת הָמָרֲאַּב שְמֹרילְּכ תיִנְבַּת:םִימָׁשַּב
 שי ָתיִאָרְז הָמִָמָשַ ךיליֵע אָשַתְדַפ :ץֶראָל תַחְּתִמ םִּמַב
 םִיִָּשַה אָבְצ לּפ םיִּבָֹוּכַה-תֶאְו ַחְרִיַה-תֶאְו ׁשֶמָׁשַה-תֶא
 לינלָאהָוהְי קלָח רֶׁשֲא םתְדבע .םֶתָל ְתיוֲחַּתְׁשִהְו ָּתְחּדנו
 כ הוהְי זוקָל םֶכָתֶאְו ;םִיָמָּׁשַה-לָּכ תַחַּת םיִּמַעָה לפל םָתֹא
 הל םִעל ול תויהל םירצממ לֶורַּבַה רוָּכִמ םכְתֶא איי
 אכ יַתְלבְל עבו םֶכיֵרְבִד-לַע יִב-ַּנַאְתַה הוה :הֶּזַה םֹוּיַּכ
 רֶׁשֲא הָבֹוּמַה .ץרָאָה-לָא אֹבייִתְלַבְלּו ןדריה-תֶא יֵרְבֶע
 ג: תאוה ץֶרָאָּב תמ יִכָֹא יִּכ ּוהָלֲהְנ ְךל ןח יֶהלֶא הוה
 ץרַאָה"תֶא םֶּתְׁשִרי םיִרְבִצ םָּתַאְו חיה תֶא רבע יא
 כ הָוהְי תיִרְּב-תֶא וְכִי םֶכְל ורמשה :תאה הבוטה
 זרנוְמִּת ל םכל םֶתיִׂשֲעַו םֶכָּמִע תַרָּכ רֶׁשֲא םֶכיִהְלֶא

 7 - ןנחתאו ,םירבד

 נעט עלַא ןצרַאה ןייד ןופ ןרעו ןָאטעוּפָא טינ ןלָאז ייז ןוא
 רעדניק ענייד ןסיוו ןכַאמ ייז טסלָאז ןוא ,ןּבעל ןייד ןופ

 -עג טסיּב וד סָאװ גָאט םעד * :;רעדניקסדניק ענייד ןּוא

 וצ טָאה טָאג ןעוו ,בֵרֹוח ןיא טָאג ןייד הוהי רַאּפ ןענַאטש

 לעװ ךיא ןּוא ,קלָאפ סָאד רימ וצ ןייַא למַאז :טגָאזעג רימ

 .ארֹומ ןענרעל ןלָאז ייו ידּכ ,רעטרעוו עניימ ןרעה ןזָאל ליז

 רעד ףיוא ןבעל יו סָאװ געט עלַא רימ רַאפ ןּבָאה ּוצ

 ןּוא* .ןענרעל ייז ןלָאז רעדניק ערעײז ךיוא ןוא ,דרע

 ,גרַאּב ןרעטנוא טלעטשענ ךיז טָאה ןּוא ,טנענעג טָאה ריא

 ןצרַאה ןויב רעייפ טימ טנערּבעג טָאה גרַאּב רעד ןּוא

 ןּוא י* .לבענ ןוא ,ןקלָאװ ,שינרעטצניפ טימ ,למיה ןּופ

 ןופ לוק ַא ;רעייפ .ןטימ ןופ טדערעו ךייַא וצ טָאה טָאג

 טָאה טלַאטשעג ַא רעּבָא ,טרעהעו ריא טָאה רעטרעוו

 עא ךייֵא טָאה רע ןוא 8 .לוָק ַא ויולב ;ןעזעג טינ ריא

 | יד-ךָאט וצ ןליופאב ךייַא טָאה רע סָאװ דנוב ןייז טנָאז

 ײװצ ףיוא ןּבירשעגפיוא - טָאה רע ןוא ;טָאּבעג ןעצ

 ןיא ןליופַאּב טָאג טָאה רימ ןּוא יי .תוחול ענרענייטש

 < ףיא ידּכ ,ןצעזעג ןּוא םיקוח ןענרעל ּוצ ךייַא טײצ רענעי

 ,ןיהַא רעּבירַא טייג ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט וז טלָאז |

 --לעז רעײֵא ןטיה רעײז ריא טלָאז םורד י* .ןּברַא ּוצ סע
 גָאט םעד ןיא טלַאטשעג ןייק ןעועג טינ טָאה ריא םורָאװ

 ןכַאמ ךייַא ןוא ןרעװ ןּברָאדרַאפ טינ טלָאו ריא ןַא *--רעייפ ןטימ ןופ בֶרֹוח ןיא ְךייַא וצ טדערעג טָאה טָאנ סָאװ
 םוש ַא ןּופ טלַאטשעג ידי ,הבקנ ַא רעדָא רֶכָו ַא ןופ טלַאטשעג יד ,דליּב םּוׁש ַא ןּופ שינעכײלג יד ,ץינשעג ַא

 ןּופ טלַאטשעג יד ** ,למיה ןיא טילפ סָאװ לגיופ ןטלגילפעג םיש ַא ןופ טלַאטשעג יד ,דרע רעד ףיוא סָאװ המהב

 ןוא* .דרע רעד רעטנוא רעסַאװ ןיא סָאװ שיפ םיש ַא ןופ טלַאטשעג יד ,דרע רעד ףיוא טכירק סע רָאנ סָאװ
 .ןופ ליח ןצנַאנ םעד ,ןרעטש יד ןּוא הנבל יד ןּוא ןוז יד ןעז ןוא ,למיה םּוצ ןניוא ענייד ןמייהפיוא טסעװ ּוד א 2

 -עגוצ ייז טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ,ײז ןעניד ןוא ,"יז ּוצ ןקּוב ךיו ןוא ,ןרעװ טריפענּפָארַא טינ וטסלָאז ,למיה |

 ןּופ ןגוצעגסױרַא ךייא ןוא ,ןעמונעג טָאג טָאה ךייַא רעּבָא** .למיה ןצנַאג ןרעטנוא רעקלעפ עלַא ּוצ טלײט

 טָאה טָאג ןוא" .גָאט ןקיטניה יװ יװַא ,קלָאפּברַא ןַא רַאפ ןייז ּוצ םיא ,םִיַרצִמ ןופ ,ןוויואצלעמשנזייַא םעד

 ןיא ןעמוק טינ ןּוא דר םעד ןיינרעבירַא טינ לָאז .ךיא וא ןרָאװשעג טָאה רע ןּוא ,ןגעװטרעיײַא ןּופ רימ ףיוא טנרעצעג

 טינ ייג ךיא ;דנַאל ןגיה םעד ןיא ּברַאטש ךיא םורָאוו * .הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאנ ןייד הוהי סָאװ דנַאל ןטוג םעד

 טינ טלָאז ריא ,ךייַא טיה** .דִנַאל עטּונ עקיזָאדסָאד ןּברַא טעװ ןוא ,ןײגרעּבירַא טעװ ריא רעּבָא ,ןדרַי םעד רעּבירַא

 טלַאטשעג יד ,ץינשעג ַא ןכַאמ ךייא ןוא ,ךייַא טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,טָאג רעיא הוהי ןופ דנוּב םעד ןסעגרַאפ
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 .טרעװרַאּפ ריד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ,זיא סע סָאװ ןּופ

 ַא ,טרעצרַאפ סָאװ רעייפ ַא זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ *

 .טָאג רעקידנרעצ

 ,רעדניקסדניק ןּוא רעדניק ןרעּבעג טסעוו ּוד זַא < =

 -רָאפ טעװ ריא ןוא ,דנַאל ןיא ןרעטלע ךיז טעװ ריא ןּוא

 ןופ טלַאטשעג ַא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טעוו ןוא ,ןרעװ ןבראד

 יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט טעװ ריא ןּוא ,זיא סע סָאװ

 ךַאמ * ,ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןייד הוהי ןּופ ןגיוא

 ןייגרעטנּוא וא ;ךייַא ןגעק תודע דרע ןּוא למיה טנייה ךיא

 טײג ריא סָאװ דנַאל םעד ןופ ןייגרעטנוא ךיג ריא טעװ

 טינ טעװ ריא ;ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא ןדרַי םעד רעּבירַא

 ריא טעװ טקיליטרַאפ טרעיינ ,ןענירד ןייז םימי-ךירַאַמ

 ןטײרּפשעצ ךייַא טעװ טָאג ןוא" .ןרעװ טקיליטרַאפ

 ןשטנעמ עטלייצעג ןּבײלּב טעװ ריא ןּוא ,תומּוא יד ןשיווצ

 דקעװַא ןיהַא ךייַא טעװ טָאג סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיװצ

 .ןריפ

 ,ןעעז יז טינ סָאװ ,ןייטש ןּוא ץלָאה ,טנעה סנשטנעמ ַא

 .ןקעמש יז טינ ןּוא , ןסע ײז טינ ןּוא ,ןרעה ייז טינ וא

 טסעוו ןּוא ;טָאג רעיא הוהי ןטרָאד ןּופ ןכּוז טעװ ריא

 ןוא =

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ ןכוז םיא טסעוו וד זַא ,ןעניפעג םיא

 ןוא ,ןקירדּוצ טעװ ךיד זַא*  .לעז רעצנַאג ןייד טימ ןוא

 יד ןּופ ףוָס ןיא ,ןכַאז עקיוָאדיד עלַא ןפערט ןלעוו ךיד

 ןנחתאו ,םירבד

 ןּופ טכַאמעג רעטעג ןעניד ןטרָאד טעװ ריא ןוא =

 37--24 ,ד

 הל שא ךיללָא הָוהְייִּכ :ךיָהלֶא הוה דוצ רֶׁשֲא ל5 רכ
 פ :אנק לא אה

 םָפַחְשַהְו ץֶרָאָב םֶּתְנׁשו םיִנָב יֵנְבּו םיִנָּכ דילותדיכ הכ |
 דחדוהְי יִניְֵּב עַרה םֶתיִׂשֲַ לב תְמִּת לָסָּפ םֶתיִשַעַ

 -תֶאָו םימׁשַה-תֶא םוה םֶבְב 'תדיעה :וסיִעְכַהְל הלא וכ
 םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶראָה לעמ וקמ ןֹודְבאּה רבא ץֶרָאָה

 םיִמָי ןְכיֵרָאַת-אל ּהתְשרל הָּמֶׁש ןּדְריהדתֶא םיִרָבִע |
 םביִמַעְּב םֶכְתֶא הָוהְי ץיפהו :ןירמָשּת דמה יִּכ ָהיֶלָע כ

 םֶכְתֶא הָוהְי גה רשא םִַֹּב רָפְסִמ יִתְמ םתְרַאשנ
 ֵבָאְו ץע םָדָא ידי השעמ םיהלֶא טְׁשיֶּתְרַבעַו !הָּמָׁש חכ

 :ןְחיִרי אלו ןּולְכא אלו ןועמשי אלו ןואריחאל רשאי
 נָשרְרַת יִּכ ָתאָצְמּו דיָהלֶא הָוהיתֶא םשמ םֶּתְׁשַתְבּו טכ
 = םיִרָבִדה לָפ ףֹאְצִּו ףל דב ךׁשְפנילבְב ָךְבָבְל-לָכְּכ ל

 ַתְעַמְׁשו ךיללָא הוהָי-רע ּתְבשְו םימיה תירחאְּב הֶּלִאָה
 ףתיחשי אלו דפרי אל ףיללַא הָוהְי םוחר לא יִּכ :וָלֹקְּב אל
 יִּכ :םקל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ךיִמֹבֲא תיִרְּב-תֶא חַּכְׁשִי אלו בל

 שא םויהדמל ףינפל ּויק"רְשא םינשאר םימיל אנילַאְׁש
 הצק"דעו םימשה הצקמלו ץֶרָאָה-לַע טֶדָא! םיִהלֶא אב
 :והְמְּכ עמשנה וא היה לודגה רָבּדַּכ .הָיְהִנַה םִיָמָּׁשַה
 ְָּעַמְׁש-רֶׁשֲאַמ שאה ךבדמ םיחלֶא לוק ֶעֹפַמָׁשֶה

 ברק ל ול תחסל אובל םימלֶא הפנה ווא יח הּתַא דל
 תוקוח ךָיְבּו הָמָחְלִמְבּו םיִתְפומְבּו תתאְּב תַֹּמְּב לוג
 זםבָכְל הֶׂשָע-רֶׁשֲא לכ םיִלֹדְג םיִאְריִמְבו הוט עורובו

 יִּכ תעלל ָתֵאְרָה התא :ףיניעל םִירְצִמְּב םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הל
 ָךעיִמְׁשִה םִיַמְׁשַהְדִמ :וִָּבְלִמ רוָע ןיא םיִהלֲאָה אה הָוהְי יל

 הקודנה ושאדתֶא ףאְרה ץראְסלעו ךרפיל ולקדדתַא
 אתא בַהָא יִּכ תַחַתְו :שאָה דותמ ּתְעַמָׁש וירכו ול

 ליצכ גל ושאכ ןוומס ,גכ

 -רעד ַא זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ** .לוָק ןייז וצ ןרעהוצ טסעװ ןוא ,טָאג ןייד הוהי וצ ןרעקמוא ךיז וטסעוו ,געט

 דנוב םעד ןטעגרַאפ טינ טעװ רע ןוא ,ןעגנערּבמוא טינ ךיד ןּוא ןזָאלרַאפ טינ ךיד טעװ רע ;טָאג רעקידמירַאּב

 | .ןרָאװשעג ייז טָאה רע סָאװ ,ןרעטלע ענייד שמ

  םעד טעו ןופ ,ריד רַאּפ ןעװעג ןעניז סָאװ נעט עקידרעירפ יד ףיוא ךָאנ טשרָאקַא גערפ םורָאו* | -

 יא סע ביוא ,למיה קע ויב למיה קע ןופ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןשטנעמ ַא ןפַאשַאּב טָאה טָאג סָאװ גָאט

 ןרָאװעג טרעהעג ויא סָאװײװַא ּבױא רעדָא ,ךַאז עסיורג עקיזָאדיד יװ ױזַא ןעשעג ןעװ

 ;ןּבעל ןּבילּבעג זיא ןוא ,טרעהעג טסָאה ּוד יװ יװַא ,רעייפ ןטימ ןופ ןדער טָאג ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאה

 קלָאפ ַא בוא *

 ,ןעגנוװורּפ טימ ,קלָאּפ (רע דנַאני ןַא ןשיווצ ןּופ קלָאפ ַא ךיו ראפ ןעמענסיורַא טווורפעג טָאה טָאג ַא ביוא רעדָא 54

 ןטקערטשענסיוא ןַא טימ ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןוא ,המחלמ טימ ןּוא ,רעדנוװ טימ ןּוא ,סנכייצ טימ

 רַאפ םִיַרצִמ ןיא ןגעװטרעייַא ןופ ןָאטעג טָאה טָאג רעיא הוהי סָאװ ץלַא יװ יװַא ,ןקערש עסיורנ טימ ןוא ,םערָא

 .ָאטינ ויא םיא ץּוח רעמ ;טָאג זיא רע ,הוהי זַא ןסיװ טסלָאז ידּכ ,ןרָאװעג ןזיװַאּב סע זיא ריד * .ןגיוא ענייד

 סיורג ןייז ןויװַאּב ריד רע טָאה דרע רעד ףיוא ןוא ,ןענרעל ּוצ ךיד ידּכ ,לוָק ןייז ןרעה טזָאלעג ךיד רע טָאה למיה

 ןּופ יי

 ,ןרעטלע ענייד טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןוא" .רעייפ ןטימ ןופ טרעהעג ּוטסָאה רעטרעוו ענייז ןּוא ,רעייפ



 :םירצממ לֶדָּנַה וחֹכְּב ויִנפַכ ךאְצויווירחא ועְרְב רחב
 הל "תֶתְל למה ְךינּמִמ ךממ םיִמצִעַו םיִֹדְג םיֹוג ׁשיִרּוהְל
 < תבשהו םֹוַה ָּתְעַדָו !הזַה םֹיַּכ הָלֲחַנ טָצִרַא-תֶא ְּלֶל
 דלת עמ ם םיִמְשּב םיהלאה אה הָהְ יִּכ =

 במ רעד והְעַר-תֶא חצרו רֶׁשֲא חצור המט "ל
 םיִרָעָהְדִמ תחא-לא םנו םשלש לֶמְּתִמ ול אנשדאל אהו =

 ט ינָבּואְרָל רשימה ץֶרָאְּב רָּכְרִּמַּב רָצְבְדתֶא :יִחָו לֶאָה
 ימ תאו :יִׁשַנְמַלןׁשֶּבכ ןְלונ-תֶאְו יגל דֶעְלִּנַּב תמרת
 הפ תלַעָה הֶּלֵא : לארשי יב ינפל הֶשמ םָׂש-רֶׁשֲא הרותה
 ילַאְרְשי ינְב-לֶא השמ רֵּביִז רֶׁשֲא םיִמָּפְׁשִמַהְו םיִּקְחִהְו
 ומ יֹועָּפ תיב לומ אגב ןדרוה רַבָעְּב :םִיָרְצִמִמ םָתאֵעּב
 רֶׁשֲא ןוְָׁשֶחְּב בשל רֶׁשֲא ירמָאה למ ןחיס .ץֶרֶאְּב
 ₪ ושיש : םִיִרְצִּמִמ םָתאֵצְּב לֵארְׂשִי ינבו השמ הָּכִה
 ירמאה יקלמ ינש שְבִה-ַּלִמ גע | ץֶרָא-תֶאְו וצרַא-תֶא
 זמ לע רֶׁשֲא רערעמ :שֶמָׁש זרֶזמ ןדדיה .רֶבֵעְּב רֶׁשֲא -

 .טמ "לכו :ןֹוָמְרָח אוה ןאיש רהידע ןנרא לְֲנתַפְׂש
 תרחת הכרעה םִי דעו הָחָרְִמ ןדיה רבע תברעה

 פ יי :וָגִמִּפַה תֶּׁשַא
= 

 'בר לאש עמש םָהְלַא רָמאו לארשיילכילא טשמ אָרְקיו
 םכיֵנְֲאְּב רב יִכֹנָא רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִמַה תֶאְו קהת
 ב רעל הָוהְי !םֶתֹׂשֲעַל םָּתְרִמְׁשּו םָתֹא םָּתְרַמלּו םויה

 קצב גזנ הלאה ןדבס בי ר

 .;לארׂשי ןופ רעדניק יד רַאּפ טגיײלעג טָאה השמ סָאװ הרות יד יא סָאד ןּוא * /

  ןנחתאו ,םירבד | |

 טָאה ןוא ,יײז ךָאנ ןעמָאז רעייו טלייוורעדסיוא רע טָאה

 סיורג - ןייז טימ ,טכיזעגנָא ןייז טימ ןגױצעגסױרַא ךיד

 ריד רַאפ ןופ ןבירטרַאפ ּוצ + ,םִיַרצִמ ןופ ,טייקרַאטש

 וצ ךיד ,ריד ןופ רעקיטכַאמ ןוא רעסערנ רעקלעפ
 יוזַא ,הלחנ ַא רַאפ דנָאל רעייז ןּבעג וצ ריד ידּכ נער |

 ײנײרַא ןוא ,טנייה ןסיוו טסלָאז ןוא * .גָאט ןקיטנייה יו

 . למיה ןיא טָאג ןיא רע ,הוהי זַא ,ןצרַאה ןייד ןיא ןעמעג

 ןוא < / .ָאטינ זיא רעמ ;ןשנוא דרע רעד ףיוא ןוא ,ןּביוא

 ךיא סָאװ ,טָאּבעג .ענייז ןּוא ןצעזעג ענייז ןטיה טסלָאז

 ענייד ןוא ריד ןייז טוג לָאז סע ידפ ,טנייה ריד טיבעג

 ףיוא ןַײז םימָךירָאמ .טסלָאז ידפ ןּוא ,ריד ךָאנ רעדניק

 | 0 .קידנעטש , ריד טיג טָאג יד הוהי סָאװ דרע רעד

 ףיוא טעטש יירד טדײשעגּפָא השמ טָאה לָאמסנעד =

 ,ןיהַא ןפיולטנָא וצ ףיוא + ,גנָאגפיואנוז ּוצ ןדרַי טייז רענעי

 ;ןװיּכ ַא ןָא רבח ןייז טעגרה סָאװ רעגעלשטיוט םעד רַאפ

 ;ןטכענרעײאךטכענ ןופ אנש ַא ןעװעג טינ םיא זיא רע ןוא

 עקיזָאדיד ןופ רענייא ןיא ןפיולטנַא טעװ רע ןעוו זַא

 ןיא ,רּבדמ ןיא רֶצָּב 5 :ןּבעל ןּבײלּב רע לָאז ,טעטש

 ,דָעלַג ןיא תֹומָאר ןּוא ,םינבואר יד רַאפ ,דנַאלכַאלּפ םעד

 . .םיִשַנמ יד רַאפ שב ןיא ל ןוא םיִדָג יד ראפ

 א יד עו סָאד .

 ןעגנַאנעגסױרַא ןעצייז 2 ןעו ,לארשי ןּופ .רעדעק יד ּוצ טדערעג טָאה השמ סָאװ ןצעועג יד ןוא םיקוח יד ןוא

 ,ירומָא ןופ ךלמ םעד ןוחיס ןופ דנַאל ןיא ,רֹועְּפ-תיֵּב ןגעקַא לָאט ןיא .,ןדרַי טײז רענעי ףיוא* ;םִיַרצִמ ןּופ

 ןעגנַאגעגסױרַא ךעעיז יז ןעװ ,ןגָאלשעג ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוא השמ סָאװ םעד ןח ןיא ןסעועג ויא סָאװ

 | ןופ םיכלמ ףווצ ידן ןּופ ךלמ םעד נֹוע ןופ דנַאל סָאד ןּוא ,דנַאל ןייז טּברַאעג ןּבָאה ײז ןוא + ;םִיַרצִמ ןּופ

 ואיש גר ראב ןויב ןוא | ,ןונרא לָאט נערּב םייּב סָאװ רֵעֹורֵע ןופ * | ;גנַאגפיואנוז וצ ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ ירֹומָא

 ןעננַאגּפָארַא יד רעטנוא ,ןױלּפ ןופ םי םעד וב ןוא ,חרזמ ּוצ ןדרָי טייז רענעי ןופ ןיולפ ןצנַאג םעד ןּוא יי-ןֹומרָח זיא סָאד

 .הָנסַּפ ןּופ

 -עג יד ןוא םיקוח יד ,לארשי ,רעה :טגָאועג יז ּוצ טָאה ןוא ,לארשי ץנַאנ ןפורעגפיונוצ טָאה השמ ןואי ה
 טָאג רעודנוא הוהי* .ןָאט ּוצ ייז ןטיה ןוא ,ןענרעל יז טלָאז ריא ןוא ,ןרעיוא ענייד ןיא טנייה דער ךיא סָאװ ןצעו | =



00 

 טימ טינ*  .בֵרֹוח ןיא ודנוא טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה

 ,דנוב ןקיזָאדמעד ןסָאלשעג טָאג טָאה ןרעטלע ערעודנוא

 עלַא טנייה ָאד ןענייז סָאװ יד טָא ,רימ ,ודנוא טימ טרעיינ

 טימ טדערעג טָאג טָאה םינפ לֶא םינּפ * .עקידעּבעל

 ןענַאטשעג ןיּב ךיא * .רעייפ ןטימ ןופ ,גרַאּב ןפיוא ךייַא

 -רעּביא ךייַא ,העש רענעי ןיא ךייַא ןשיווצ ןּוא טָאג ןשיװצ

 "עג ארומ טָאה ריא םורָאװ--;טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןּבעגּוצ

 ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא טינ טייז ריא ןּוא ,רעייפ ןרַאפ טַאה

 :ןגָאז ּוצ יוזַא-גרַאּב

 יעגסױרַא ךיד ּבָאה סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןיּב ךיא *

 ,טפַאשטכענק ןּופ ויוה םעד ןּופ ,םירצמ דנַאל ןּופ ןויוצ

 .םינפ ןיימ רַאפ רעטעג ערעדנַא ןּבָאה טינ טסלָאז'

 ןּופ ,טלַאטשעג םיש ַא ,ץינשעג ַא ןכַאמ טינ ריד טסלָאוי

 ,ןטנוא דרע רעד ףיוא סָאװ רעדָא ,ןביוא למיה ןיא סָאװ

 טסלָאו' .דרע רעד רעטנוא רעסַאװ ןיא סָאװ רעדָא

 ךיא םורָאװ ,ןעניד טינ ייז טסלָאז ןוא ,ײז ּוצ ןקּוּב טינ ךיז
 רַאפ ךיז ןכער סָאװ ,טָאג רעקידנרעצ ַא ןיּב טָאג ןייד הוהי |

 ןטירד ןטימ ןּוא ,רעדניק יד טימ סרעטָאפ יד ןּופ דניז רעד

 ןוא * ,טנייפ ךימ ןּבָאה סָאװ יד ןּופ רוד ןטריפ ןטימ ןּוא

 ,ּביל ךימ ןּבָאה סָאװ יד ןּופ דילג ןטסטנויוט ןטימ דסח ּוט

 | .טָאּבעג עניימ ןטיה סָאװ יד ןופ ןּוא

 הוהי ןופ ןעמָאנ םעד ןעגנערּבפיורַא טינ טסלָאזיי

 סָאװ םעד טינ טקנעש הוהי םורָאװ ,ןשלַאפ םּוצ טָאג ןייד

 .ןשלַאפ םּוצ ןעמָאנ ןייז ףױרַא טננערב

 .ןלױפַאּב ריד טָאה טָאג ןייד הוהי יװ יװַא ,קילייה ןטלַאה וצ םיא תבש ןּופ גָאט םעד טיה +*

 ;תוכָאלמ ענייד עלַא ןָאט ןּוא ,ןטעּברַא ּוטסלָאז ּוטסלָאז ,טָאג ןייד הוהי ּוצ תּבש זיא גָאט רעטעביו רעד רעּבָא *
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 הָדְוהְו תֶדֶּכ ּוניִתֹבֲא-תֶא אֵל :!םֶרֹחְּב תיִרְּב ונָמִע תֶרֶּכ 3
 ונָּלִּכ םויה הָּפ הָלֶא ּונְחִנֲא נָּתִא יִּכ תאוה תיִרְּבַה-תֶא

 ףופִמ רֶהְּב םֶכָּמִע הוה רֵּבִּד םיִנָפְּב ! םִָנָּפ :םיוח ד
 דיִַהְל אוהה תֵעְּב םֶכיֵניִבּו הָוהְיץיִּב דמע יֵכֹנֲָא :ׁשֵאָה ה

 םתילָעדאלו ׁשֵאָה ינפמ םָתאֵרָי יפ הָוהְי רבָד-תֶא םֶכָל
 ךֶתאֵצֹה רֶׁשֲא לא הָוהְי ָכנָא .ם | :רמאל רֶהֶּב ו
 םיהלַא ףל"היהידאל :םיִדְבַע תיפמ םִיַרְצִמ ץראמ ו
 רֶׁשֲא הָנומְּת-לָּכ ו לָסּפ דל"השעת"אל ונָפ-לַע םיִרָחֶא ח

 | םבִיַמַּב רֶׁשֲאַו תַחַתִמ ץֶרָאְּב רֶׁשֲאַו לעממ | םיִמָּשַּב
 יפנא יּכ םֵדְבָעָת אלו םֶהְל החתשתדאל :ץראל תחתמ ט

 לַעְו םִנְּב--לַע תוָבָא ןיִע דקפ אוק לא הלא הוה
 זביפלאל לקה הָשַעְו :יִאְנׂשְל םיערדלעו םישלָש .
 הָוהְי-םׁש-תֶא אשת אל ם  :וָתְֹצִמ יִרְמְׂשִלּ יבהאל אי

  ומָשתֶא אָׂשִ-רֶׁשֲא תֶא הָוהְי ה .אֵל יִּכ אשל הלא
 וּךְוִצ רֶׁשֲאַּכ  וָׁשּדקְל תָּבַׁשַה םוידתא רומש ס :אָוְשל בי
 ;לְתְכאַלְמ-לָּכ ישו בעת םיִמָי תשש + :ףיקְלֶא הוה +
 -ֶכ הָׂשֲעַת אל ד הלא הוהיל | תֶבַש יִציִבְׁשַה םֹו די

 זרמחו דרושו מאד ךְֵּבּויְְִבּו הָּתַא הָכאֵלְמ
 ָךְדְכע חי ןטמל ִרְְׁשִּב רֶׁשֲא רג ףִִּמַהְּ לכו
 םבִיַרְצִמ א הָיָה דבעְרְכ ָּתרַכָו ּדיִמְּכ תמו
 -ילַע היוט) עבו הָקָזִח ָךיְּב םשמ ךיללָא הָוהְי ,ךאצינ
 -תֶא ֵּבַּכ ס :תֶּבֹׁשַה םוידתא תושעל יאהו הָוהְי ון
 ןכיראי ! ןעמְל הלא הָוהְ ָךְוצ רֶׁשֲאַּכ ִּמַאתֶאְו ךיִבָא
 ְךיֶהֹלֶא הָוהְ-רֶׁשֲא הָמדֲאָה לע ךל בטי ןעמְלו ימי

 אלו ס :ףאָנִּת אלו ס  :חצרת אל סם :ךל ןתנ +
 אל ם אש רע ערב הנעָתאלו ס  :בֶנת ח

 והְדָש ְּךֶעַר תיֵּב הּואְתִת אלְו ₪ | דער תשא דֶמְחַת
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 יק יתוצמ

 געט סקעוה

 ,לוייא ןייד ןוא ,סקָא ןייד ןוא ,טסניד ןייד ןוא ,טכענק ןייד ןוא ,רעטכָאט ןייד ןוא ,ןוז ןייד ןוא ,וד ,הכָאלמ ןייק ןָאט טינ
 יזַא ןעור ןלָאז טסניד ןייד ןּוא טכענק ןייד ידפ ;ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ רעדמערפ רעד ןּוא ,תומהב ענייד עלַא ןּוא
 ןגיוצעגסיורַא ךיד טָאה טָאנ ןייד הוהי ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג ּוטסיּב טכענק ַא וא ןעקנעדעג טסלָאז ןוא < .ּוד יה

 ּוצ ןלױפַאּב ריד טָאג ןייד הוהי טָאה םּורד ;םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןּוא טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןטרָאד ןּופ

 .תּבש ןּופ גָאט םעד ןכַאמ

 ןלָאז געט ענד ידּכ ,ןלױפַאּב ריד טָאה טָאג ןייד הוהי יוו יוזַא ,רעטומ ןייד ןוא רעטָאפ ןייד דובּכ ןיא טלַאה יי

 .ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דרע רעד ףיוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ןּוא ,ןרעגנעל ךיז

 | .ןעגרה טינ טסלָאז יי |
 .ןייז הנומ טינ טסלָאז ןּוא

 .ןעבנג טינ טסלָאז ןּוא

 .תודע עשלַאפ רבח ןייד ףיוא ןגָאז טינ טסלָאז ןּוא
 ,דלעפ ןיז ,וױה סרבת ןייד ןרענַאּב טינ טסלָאז ןּוא ,ב"וו סרבח ןייד ןטסולג טינ טסלָאז ןּוא



 1 ,-ופ ,ה

 מח "תֶא סם :דערל רֶׁשֲא לַכְו ורמחו וךוש ותַמַאְו ודכעו
 - ףופמ רֶהָּב םֶכְלַהְקילְּכ-לֶא הָוהְי לבד הֶּלֶאָה םיִרָבּדַה
 יילַע םֶבְּתְכִיַו ףש אֵלְו לוד לק לפרעהו ןנעַה שאָה
 כ ילוּקַה-תֶא םֶכְעְמְשְכ יהו :ילֵא םֶנְתַי םיִנָבַא תֹחְל ינש

 ישאָרלָּכ יא ןוכרקתו ׁשֵאְּב רעב רֶהָהְו ךַשחה ךֹּתִמ |
 וכ ניחלָא הָוהְי ּונֲאְרַה ןה ּורְמאֵּתַו !םֶכיֵנְקְִו םֶכיֵטְבִׁש |

 םֹיַה ׁשֵאָה ךותמ ּונְַמָׁש וללדתֶאְו ולדְגתֶאְו וְרבְּכתֶא
 בכ המָל הָּתַעְו יח םָרָאָה-תֶא :םיקלא רֵּבַייִּכּויִאָר הֶּזַה
 - חנא ! םיִפְסידמִא תאוה הָלֹדְַה ׁשֶאָה ּונֵלְכאה יִּכ תּומָנ
 ו" -לָכ ימ יִּכ וּונְתֶמְו דוע וניהלָא הוה לוקדתא עמשל

 ׁשֵאְהיִדוִִּמ רפרְמ םייח םיִהלֶא טוק עט רֶׁשֲא רֶׂשְּב
 דכ הֶרָוהְי מאי רֶׁשֲא-לָּכ תא עֶמַׁש התא ברק :יחָו ּונמְּכ
 הֶדֹוהְי רָבְדָי רֶׁשֲא-לָּכ תא ּונילַא רבת | תאו וניקלֶא
 הנ לּוקתֶא } הָוהְי עמשה :ונישעו ּנְעַמָׁשְו ךי לֶא וניִהלֶא
 "תא ִתְעַמְׁש יִלֶא הָוהְי רמאיו יִלֶא םֶכְרְּבִדְּב םֶכיִרְבִּד

 יִׁשֲא-לְכ וכיטיה לא ורב רֶׁשֲא הוה םַעָה ירד לוס |
 כ רמשלוי יתא האריל םַהל ה םכָכְל הָיָהְוןְתי-יִמ :ּורב
 םםֶהיֵנְבַלְו םֶהָל בטי ןעמל םימיהדלכ יֵתֹוְצִמ-לָּכיתֶא
 2 ףפ התאו :םֶכיֵלֲהֶאְל םֶכָל ובוש םֶהָל רַמָא ל :םלעל
 .שֹּקְחַהְו הָוְִּמַה-לָּכ תֶא דלא הרבדאו *דִמַע מ

 ןתג יָכֹנָא רֶׁשֲא ץֶרָאְב ָשָעְו םדּמִלְּת רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִּמְַ |
 טכ קדָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ תושעל םֶּתְרַמׁשּו :התשרל םֶהָל
 ל ְךרלִה-לְָּ :לאמשו ןיִמָי ּורְסְת אל םֶכְתֶא םֶכיֵהְלֶא
 בוט ןֹויחִּ ןעמל וכל םֶכְתֶא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הּוִצ רֶׁשֲא
 ןָשְרִּת ֶׁשֲא ץרָאְּב םימָי םָּתְכִרֲאַהְו םֶכָל

 א זוהְי הָוִצ רֶׁשֲא םיטָפׁשִמַהְו םיקחה הָוְִּמַה תא
 אמקב דמה 'דַּכ
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 רעדָא ,סקָא ןייז ,טסניד ןייז רעדָא ,טכענק ןייז רעדָא

 .סרבח ןייד זיא סע רָאנ סָאװ רעדָא ,לזייא ןייז

 רעייֵא וצ טדערעג טָאג טָאה רעטרעוו עקיזָאדיד יי

 ,ןקלָאװ ,רעייפ ןטימ ןופ ,גרַאּב ןפיוא גנולמַאזנייַא רעצנַאג

 טָאה רע ןּוא ;רעמ טינ ןוא-לוק ןכיוה ַא ףיוא ,לּבענ ןּוא

 טָאה ןּוא ,תוחול ענרענייטש ײװצ ףיוא ןּבירשעגפיוא ייז

 | - .ןּבעגעג רימ יז

 םעד טרעהעג טָאה ריא יװ ,ןעוועג ויא סע ןוא *

 "עג טָאה גרַאּב רעד ןּוא ,שינרעטצניפ רעד ןטימ ןּופ לוק

 .ץלַא ,רימ ּוצ טנענעג ריא טָאה ױזַא ,רעייפ ןיא טנערב

 ,עטסטלע ערעײַא ןוא ,םיטבש ערעײַא ןופ טיילטפיוה

 :טגָאועג רימ ּוצ טָאה ריא ןּוא יו

 . ןּוא ,טייקסיורג ןייז ןוא טכַארּפ ןייו ןיװַאּב ודנוא טָאה

 ןקיטנייה | .רעייפ ןטימ ןופ לוק ןייו טרעהעג ןּבָאה רימ

 ןּוא ןשטנעמ ַא טימ טדער טָאג יװ ,ןעזעג רימ ןּבָאה גָאט

 .ןּבעל טביילב רע

 ודנּוא טעװ רעייפ עסיורג עקיזָאדסָאד םורָאװ ?ןברַאטש

 ןופ לֹוָק םעד רעטײװ ךָאנ ןרעה רימ ביוא ;ןרעצרַאפ

 םורָאװ 8 ,ןּברַאטש רימ ןלעװ ,טָאנ רעודנוא הוהי

 = ףימ ןלָאז סָאװ ךָאנ ,דנוצַא ןּוא י*

 טרעהעג טָאה סָאװ ,ָאד זיא שינעפעשַאּב רָאנ רעסָאוו

 לוזַא ,רעייפ ןטימ ןּופ ןדער טָאג ןקידעּבעל ןּופ לוָק םעד

 רעה ןּוא ,וד ןענעג** ?ןּבעל ןּבילּבעג ויא ןוא ,רימ יװ

 טסעװ ּוד ןוא ;ןגָאז טעװ טָאג רעודנוא הוהי סָאװ ץלַא

 .ןָאט ןּוא ןרעה ןלעװ רימ ןוא ,ריד וצ ןדער טעוו טָאנ רעודנוא הוהי סָאװ ץלַא ודנוא ּוצ ןדער

 / וצ טָאה טָאג ןּוא ,רימ וצ טדערעו טָאה ריא ןעוו ,רעטרעװ ערעײַא ןּופ לוק םעד טרעהעגּוצ טָאה טָאג ןּוא **

 ;טדערעג ריד וצ ןּבָאה יז סָאװ ,קלָאפ ןקיואדמעד ןופ רעטרעוו יד ןופ לוק םעד טרעהענּוצ ּבָאה ךיא :טנָאועג רימ

 .טדערעג ןּבָאה יז סָאװ ץלַא ןיא טּוג

 .קיּבײא ףיוא רעדניק ערעייז ןּוא יז ןייז טוג לָאז סע ידּכ ,טָאּבעג עניימ עלַא ןטיה ּוצ ןּוא ,רימ רַאפ

 .ןטלעצעג ערעיײַא ּוצ םּוא ךייַא טרעק

 .ןּברַא וצ סע ,יײז ביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט ןלָאז יז זַא ,ןענרעל ייז טסלָאז וד סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקוח

 ןּבָאה וצ ארומ ,געט עלַא סרעײז ץרַאה עקיזָאדסָאד ןייז ייז ייּב לָאז יאוולה יי

 :ליז וצ ןָאד ליג יז |

 יד ןוא טָאּבעג סָאדלַא ןגָאז ריד לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ ָאד ייטש ּוד ןּוא **

 א"
 .סקניל רעדָא טטכער ןרעקּפָא טינ ךייַא טלָאז ריא ,ןליופַאּב ךייַא טָאה טָאג רַעייַא הוהי יװ יױװַא ןָאט ּוצ ןטיה טלָאז ריא

 טּוג לָאז ךייַא ןוא ,ןבעל טלָאז ריא ידּכ יג ריא טלָאז ,ןליופַאּב ךייַא טָאה טָאג רעייַא הוהי סָאװ געװ םעדלַא ףיוא יי

 .ןּברַא טעװ ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןייז םימָייְךירֲאַמ טלָאז ריא ןוא ,ןַײז

 ךייַא ןלױפַאּב טָאה טָאנ רַעיִא הוהי סָאװ ,ןצעועג יד ןוא ,םיקוח יד ,טָאֿבעג סָאד ץא סָאד ןואי ו |

 0 טָאג רעודנוא הוהי עז
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 טַײג ריא סָאװ דנַאל םעד ןיא ןָאט ּוצ ףיוא ,ןענרעל ּוצ

 ןּבָאה ארֹומ טסלָאז ידּכ* ;ןּברָא ּוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא |

 ענייז ןוא ןצעזעג ענייז עלַא ןטיה ּוצ ,טָאג ןייד הוהי רַאפ

 סנוז ןייד ןּוא ,ןּז ןייד ןוא ,וד ,ריד טיבעג ךיא סָאװ טָאּבעג

 ךיז ןלָאז געט ענייד ידפ ןוא ,ןּבעל ןייד ןּופ געט עלַא ,ןוז

 ;ןָאט ּוצ ןטיה ןּוא ,לארשי ,ןרעה טסלָאז ןּוא* .ןרעגנעל

 ,רעייו ןרעמ יא טלָאז ריא ידּכ ןוא ,ןייז טיז לָאז ריד ידּכ |

 ןענוצ| ריד טָאה ןרעטלע ענייד ןופ טָאג רעד הוהי יוו יא

 .קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דאל ַ-טגָאז

 ,טָאג רעודנוא .הוהי ,רעה* יא הוהי :לארש

 ןייד טימ טָאג ןַיד הוהי ןּבָאה ביל טסלָאז ןואפ .רענײא

 ןייד .טימ ןּוא ,לעז רעצנַאג ןײד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג

 לעּפַאּב ךיא סָאװ רעטרעוו עקיזָאדיד ןּוא * ..תֹוּכ ןצנַאג

 יז טסלָאז ןּואי ;ןצרַאה ןייד ןיא ןייז ןלָאז ,טנייה ריד

 ןעוו יז ןּופ ןדער טסלָאז ןּוא ,רעדניק ענייד ןפרַאשנייַא

 ןעוו ןוא ,געוו ןיא טסיינ ּוד ןעוו ןּוא ,זיוה ןייד ןיא טסציז ּוד

 טסלָאז ןּוא*  .ףיוא טסייטש ּוד ןעװ ןּוא ,ךיז טסנייל ּוד

 ןייז ןלָאז ייז ןּוא ,טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ ַא רַאפ ןדניּבנָא ייז

 יז טסלָאז ןּוא* .ןגיוא ענייד ןשיווצ דנַאּבנרעטש ַא רַאפ

 ףיוא ןוא ,זיוה יד ןופ .רעלדיטשיב יד .ףוא ןּביירשפיוא

 .יןרעיוט ענייד

 ךיד טעו טָאג ייד .הוהי ב ןייז טעװ סע וא" = |

 ןנחתאו ,םירבד

 .םיִרְבש םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָּב תושעל םֶכְתֶא דלל םֶכיֵהְלֶא |
 יומְׁשִל לא הָוהְי-תֶא אָריִּת עמִל הָּתְׁשִרְל הָמָש ב

 ָדְנְבּו הָּתַא וצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ֹויָתֹוְצַמּ ויתּלח-לָּכיתֶא
 ּםָעַמָׁשְו :ימי ןכראי ןעמלו ייד ימי לב ןֵבּו ג

 ןּוּבִרִּת רֶׁשֲאַו בטי רֶׁשֲא תושעל תמש לָאְרְשִי
 תב ץֶרֶא דל י ךיִבֲא יִהְלֶא הָוהְי רֶּבִד רֶׁשֲאְּכ דֶאִמ |

 פה = שָבְדּו בֵלָח
 ;רָא ָּתְבַהָאְו :"דֶָא | הָוהְי וניהלַא הוה לארשי עמש שש

 :ְראָמילְמְב ּךֶׁשְפַנ-לָכְבּו ְכָבלילְכּב והלא הוה
 :דבְבְקלע םווה ךוצְמ יִכֹלֶא רֶׁשֲא הָּלֵאָה םיִרְבּדַה ויה +
 ךִּתְכְלְבו לַתיִבְּב ְּתְבשְּכ םּ תרד ּךיִנְבִל םֶתְנשְו ו
 יָהְו ףדי-לע תואל םֶתרשקו !דְמוקְבּו ּדְּבְכָׁשִבּו ךךדב ח
 :יִרְעָשְבּו ךֵתֵּב תוזמילע םֵּתְבַתְכּו :דיְניע ןיֵּב תַפָמִמְל 5
 ְַּׁשִנרֶׁשֲא ץֶרֶאָה-לֶא דיחלַא הָוהָי ּךָאיִבְיִּכ הו ם י

 זביִרע ךל תֶתְל בקעילו קָחְצִיְל םֶהָרְבַאָל ךיִתֹבֲאל
 בּומילְּכ םיִאְלְמ םיתכו :ָתיִנְביאל רֶׁשֲא תֶֹבֹטְו תֶלֹדְג א
 םיִמָרְּכ ָתְבַצָחיאֶל רֶׁשֲא םיִבּוצִח תרבו תאלמהאל רֶׁשֲא |
 דפ דל משה :ָתְעַבׂשו תְלכָאו תעטנראל רשא םיתיזו =
 תריֵּבִמ םיִרְצִמ ץראמ ףאיצוה רֶׁשֲא הָוהְי-תֶא חֶּכְׁשִּת
 משכו דבעת וותֹאְו אָריִת יָהְלֶא הָוהְי-תֶא .!םיִדְבַע =
 םימעה יקלַאְמ םיִרָחֶא םיִמלָא ירחא ןוכלת אל גַעָבְׁשִּת די
 ּףּבְרְקְב ךָקלֶא הָוהְי אמ לא יִּכ ּ!םֶכיֵתְֹביִבְס רֶׁשֲא =

 נפ למ ףרימשהו ךֶּב ליָהלֶא הָוהְי--ףא .הרָחְּפ
 רֶׁשֲאַּכ םֶכיֵהְלֶא הָוהְיתֶא ופנְת אל ₪ :הָמְרָאָה =
 םכיִהְלֶא הָוהְי תוצְמדתֶא ןולְמְׁשִּת רֹומָׁש ;הֵּממַב םֶתיִּסִנ +
 ינֵעְב םִָֹּהְו רעיה ישע :ךוצ רשא ויק ויתדעו חי
 קרבה ראה אשרי תאָבּו ךל בטי ןעמל ז הוה <

 םימעט יב "צי יתנו ד עד

 וצ ריד ,ןבקעי ּוצ ןוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ענייד וצ ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ .דנַאל םעד ןיא ןעגנערּב

 נָא טינ טסָאה ּוד סָאװ ,בּוט -לַּכ טימ לּופ רעזיײה ןוא יי . ,טיוּבעג טינ טסָאה ּוד סָאװ ,טעטש ענייש ןוא עסיורג-ןבענ

 ,רענטרענטרעבלייא ןוא רענטרעגנַײװ ] טקַאהענסיוא טינ טסָאה ּח סָאװ ,רעמענורב עטקַאהענסיוא ןוא | ,טליפענ

 טָאה סָאװ ,הוהי ןָא ןסעגרַאפ טיג טסלָאז ,ךיד טיה י* יז טַאז וא ןסע טסעוו וד ןּוא ,טצנַאלפעג טינ טסָאה וד סָאװ

 ןוא ,ןּבָאה ארומ ּוטסלָאז טָאג ןייד הוהי רַאפ <  .טפַאשטכענק ןּופ ויוה םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסיורַא ךיד

 ןופ רעטעג יד ןופ ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג טינ טלָאז ריא + .ןרעווש וטסלָאז ןעמָאנ ןייז יב ןוא ,ןעניד ּוטסלָאז םיא |

 רעד ןעמירג טעוו רעמָאט ;ריד ןשיווצ טָאג ןייד הוהי זיא טָאג רעקידנרעצ ַא םורָאװ * ;ךייַא םּורַא סָאװ רעקלעפ יד

 = .דרע רעד ןּופ טכיועג םעד ןופ ןקיליטרַאפ ךיד טעװ רע ןּוא ,ריד ףיוא טָאג ןייד הוהי ןופ ןרָאצ

 "עג יד ןטיה ריא טלָאז ןטיה * .הָסֵמ ןיא טווורפענ םיא טָאה ריא יװ יוזָא ,טָאג רעיײַא הוהי ןווורפ טינ טלָאז ריא :

 זיא סָאװ ןָאט טסלָאז ןוא * .ןלױפַאּב ריד טָאה רע סָאװ ,ןצעועג ענייז ןּוא ןגָאנָא ענייז ןּוא ,טָאג רעיײַא הוהי ןּופ טָאּב

 סָאװ דנַאל עטוג טָאד ןּברַא ןּוא ןעמוק טסלָאז ןּוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידּכ ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טּונ ןּוא קיטרַאפטכער
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 7 לא הָוהְי הצ א יפה טקס תלעָה המ
 אכ ןםבִיָרְצִמְּב : הָּעִרַפְל ּונֵיָה םיִדָבִע לנבל ָּתְרִמָאְו ּוםֶכְתֶא
 גכ ץירתֹוא הָוהְי ןֵּתּיַו  הָקָזִח דִיְּב םירצממ הָוהְי נָא
 תל הָעְרַפְּב םִיָרְצִמְּב םיִערְ של םיתְפמ

 ֹס | : :ונצ רשאכ

1 

 יִרמָאָקְו ישְנְרגהְו יתחה ףינפמ םיִּבְרְדסיוג לש ָּתְשרל
 - םימוצעו םיִּבַר םיוג הָעְבְש יסוביהו יוחהו יזרפהו ינעַגְּכְִו
 ג םבָרְחָה םָתיִּכִהְ נפל דיקלֶא הָודְי םֶנְמִת .:ךפמ
 ג אלו :םֶוָחְת אָלְו תיִרְּב םהְל תֶרְכִתִאְל םַתא םירחק

 :דנבל חקת"אל ובו ינְבִל ןתתאָל ד ךּתִּב םָּב ןֶּתִמְתִת |
 ד זייריִרְחְו םיִרָמֲא םיִהלָא ּדְבְָוילֲחַאְמ לנזתא ריִמָיייִכ
 ה םָל ֹוׂשֲעַת הָלְ"מא יִּכ :רֶהמ ָךְדיִמְׁשְִו םֶכְּב הָודְיףַא
 = ןשדנת םֶהֵריִׁשֲאַו ּורְּבַׁשְּת םָתֹבצַמּו וצתת םֶהיֵתֹהְּבִמ
 וזדודיִל הָּתַא שודק םע יִּכ שאב ןּופְרְׂשִּת ו םֶהיֵליְִפּו
 הֶלְנס םעל ול תויהל ימלא הוה | רַחְּב ְךּב ּהלַא

  -לָּכִמ םֶכְּבְרִמ אֶל :הָמדֶאָה ינפ"לע רֶׁשֲא םיִּמַעָה לפמ |
 = שעמה םֶּתַאייֵּכ םָכָּב רַחְבִיו םָכְּב הָוהְי קָשְח .םיּמִעָה
 ח תא .וָרְמְׁשִמּו םֶכְתֶא הָודְי תַבֲהַאְמ יִּכ :םיִמעָלְּכִמ
 ד םֶכְתֶא היה איִצֹוה קית עפשנ רֶׁשֲא הָעְבשַה

 = ןגחתאו, םירבד |

 - קידנסיוטשסיורא * ,ןרעטלע ענַײד ןרָאװשעגוצ טָאה טָאנ
 :טדערעג טָאה טָאג יו ֹזַא ,ריד ראפ ןופ טנייפ עניד עלא

 וא ,ןוערפ ןיהַא רעטעפש ךיד טעװ ןיז ןײד אפ
 -עג ןוא ,םיקוח ןוא ןגָאונָא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ וז ּוצ
 ;ןלױפַאּב ךייַא .טָאה טָאג רעודנוא הוהי סָאװ ,ןצעו
 יב ןעוועג רימ- ןענייז טכענק ןז ןייד וצ ןגָא ּוטסלָאז*י

 ןופ ןגיוצעגסױרַא ודנוא טָאה טָאג ןוא , םִיַרצִמ ןיא .ןהערפ /

 ןָאטעג טָאה טָאג ןוא * .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ

 ףיוא ,םִיַרצִמ ןיא רעדנוװ עוייב ןוא עסיורג ןוא סנכײצ 0
 ודנוא ידּכ ,ןטראד ןופ ןגױצעגסױרַא רע טָאה ודנוא ןּוא ** 3 אב א"רשַא ץֶרָאָה-לַא ּךיִהלֶא הָוהְי אבי כ : 'בש משה התפר ראהה כ הוי יזאיבי י .ןגיוא ערעודנוא רַאפ ,זיוה ןצנַאג ןייז ףיוא ןוא .ןהערפ
 דוצ טָאה רע סָאװ דנַאל סָאד ןּבעג ּוצ ודנוא ,ןעגנערב וצ =

 ודנוא .טָאה טָאג ןוא< .ןרעטלע ערעודנוא .ןרָאװשעג

 ןּבָאה וצ ארומ ,ןצעועג עקיוָאדיד עלא ןָאט וצ ןלױפַאּב

 ,געט עלַא ןייז טיג לָאז ודנוא ידּכ ,טָאג רעודנוא הוהי רַאפ

 א ןּוא 2 .גָאט ןקיטנייה ₪ יװַא ,ּבעל ןזָאל י וצ ודנוא יד

 רעודנוא הוהי רַאפ ודנוא ןּופ ןייז סע טעו טויקיטבערענ

 ,טָאּבענ עקיָאדסָאלַא ןָאט ּוצ ןטיה ןלעװ רימ ביוא ,טָאג

 --ןטָאּבעג זי ודנוא טָאה רע + יװ ױזַא

 | דאל םעד ןיא ןעונערב ךיד טעװ טָאג ןייד הוהי זַא : : |

 -סױרַא טעו ןוא ןּברַא י ּוצ סע הא טסמּק | וד סָאװ 0 |
 ןוא ,יזרפ םעד ןּוא \ ,ינֲעַנּכ םעד ןוא ,ירֹומָא .םעד ןּוא ,ישָגרְג םעד .ןוא ,יּתִח םעד ,רעקלעפ ליפ ריד רַאפ ןופ ןפרָאװ
 ירעביא ײז:טעװ טָאג ןייד הוהי ןּוא* ;ריד ןופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערג רעקלעפ ןּביז ,יסּובי םעד ןוא ,יוח םעד
 טסלָאז ןוא ,דנּוב ַא ןסילש טינ ײז טסלָאז .ןטסיװרַאפ יז ןטסיוורַאּפ יטסלָאז ;ןגָאלש ₪ טסעוו ןוא ,ריד רצ ןּבעג
 ו ןוא ,ךוז ןח וצ עג | טינ וטסלָאז רעטכָאט ךַײד ;ייז טימ .ןייז ןתחתמ טיב ךיז טסלָאז ןּואי .ןקילעוטייל טינ יו
 ןעניד ןלעו ײז ןוא ,רימ רעטניה ןופ ןוז ןייד ןרעקּפָא טעװ רע םורָאװ * : .ןוז ןײד רַאפ ןעמענ טינ ּוטסלָאז רעטכָאט

 ֹוזַא טרעײנז | ּ .ךקיליטראפ ךיג ךיד טעװ רע ןוא ,ךייַא ףיוא ןעמירג טעו הוהי ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא ,רעטעג עדמערפ |
 ערעייז ךוא ןכערבעצ - ריא  טלָאז רענייטשלייז ערעײו ןּוא ,ןפרַאװניײַא ריא טלָאז תוחּבומ ערעייז :ײז ּוצ ןָאט ריא טלָאז

 ן* - - :

 יא ןּוא ךייא ףצ ;טסילנעג טָאג טָאה ו רפקלעפ עלַא ןופ רעמ טייז ריא לי טימי .דרע רעד ןופ טכיזעג ןפיוא סָאװ רעק
 רע לײװ ןוא ,ביל ווא טָאה טָאג ליוו .טרעימ* .רעקלעפ עלָאו ןּופ עטסקיצניוו סָאד טז ריא םורָאװ ;טלייוורעדסיוא
 ,טנַאה רעקרַאטש א שמ - ןגיוצענסיורָא טָאג ךייא | טָאה ,ןרעטלע ערעיײַא ןרָאװשעג טָאה הע | סָאװ העּובש ידי טיה
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 ;םִיָרְצִמ-ְךֶלֶמ הָעְרַּפ ךימ םיִלָבֲע תיֵּבִמ ףדפיו הָקָנְה | ,טפַאשטכענק ןּופ זיוה םעד ןּופ טויילעגסיוא ךיד טָאה ןוא

 רמש ןְמֲאָנַה לֵאָה םיִהֹלֲאָה אּוָה ּךיֶהֹלֶא הוהיחיכ ּתְעֵדְו 59 םּורד' .םִיַרצִמ ןופ ךלמ םעד הערַּפ ןופ טנַאה רעד ןּופ |

 ;רֹוד ףלָאק ןְתֹוְצִמ יִרָמְשלּ ויְבֲהֶאְל דָסֶחַהְו תיִרְּבַה רעד ,טָאג זיא רע ,טָאג ןייד הוהי זַא ןייז ןסיװ ּוטסלָאז

 -לֶא ואְנָשְל רַחַאְי אָלוריִבֲאהְל נפלא וִאְנְעְל םלשמו * יד וצ דָאנעג יד ןוא דנוב םעד טיה סָאװ טָאג רעיירטעג

 "תֶאְ םיִּקְחַהיתֶאְו הָוְצַּמַה-תֶא ָּתְרַמְׁשְו ;ולסֶלש ויִָפ א ,טָאּבעג ענייז ןטיה סָאװ יד ּוצ ןוא ,ּביל םיא ןּבָאה סָאװ

 | פ | :םקושעל םּזַה ךוצמ יִכנָא רֶׁשֲא םיטָפְׁשִּמַה רעייז ןיא טנייפ ענייז טלָאצַאּב ןוא * ,תורוד טנויוט ויב

 | | ,טנייפ ןייז ּפָא טינ טגייל רע ;ןעגנערּבּוצרעטנּוא יז ,םינפ

 ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח יד ןּוא טָאּבעג סָאד ןטיה ּוטסלָאז םּורד =! .םיא רע טלָאצַאּב םינפ ןייז ןיא

 | | | .ןָאט ּוצ ליז טניה |

 .םֶּתְרַמְׁשּו הָלֵאָה םיִטָּפְׁשַּמַה תֶא ןופמשת בקע ו הָיָהְו י ןרעהוצ טעוו ריא סָאװ רַאפרעד ,ןייז טעוו סע ןּוא

 , הוהי טעװ ,ןָאט ייז ןּוא ןטיה טעװ ןוא ,ןצעזעג עקיזָאדיד

 ךֵבְרְִו קקרבו ּךבַהֶאְו :ףיתבאל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא דֶסֶחַה > טָאה רע סָאװ דָאנעג יד ןּוא דנוב םעד ןטיה ריד טָאג ןַײד

 ,ןּבָאה ביל ךיד טעװ רע ןּוא * .ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג

 = ןשטנעּב טעװ רע ןּוא ,ןרעמ ךיד ןּוא ,ןשטנעב ךיד טעוו ןּוא

 ןייד ,דרע ןייד ןּופ טכּורפ יד ןּוא ,בייל ןייד ןופ טכּורפ יד

 ענייד ןופ טרּוּבעג יד ,לייא ןייד ןּוא ,ןייוו ןייד ןּוא ,האּובּת

 הָהְי רֶׁשֲא םימעהילָּכתֶא ָתְלַכָאְו :יִאְנש-לֶבְּב םֶנָתְ ₪ 27 ף"* ,ףָאש ענייד ןופ גנורעפכורפ יד ןוא ,רעדניר

 -תֶא הֹבֲעַת אֵלְו םֶהיֵלֲע נע םוהת"אל דל ןתנ הלא .ןבעג וצ ריד ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג טָאה רע סָאװ דרע

 ּךְבְבְלִּב רמאת יִּכ ס :דֶל אוה ׁשְקֹומייִּכ םֶהיֵהְלֲא =  טעװ סע ;רעקלעפ עלַא ןופ רעטשטנעּבעג ןייז טסעוו =

 אֵל ּ!םְׁשיִריִהַל לכוא הָכיֵא יִנָּמִמ הלאה םייגה םיִּבַר חי ןשיװצ רעדָא ריד ןשיװצ הרקע ןַא רעדָא רקע ןַא ןייז טינ

 ךיִרלֶא הָוהְי הֶׂשֶעירְׁשֲא תֶא רֹּכְוִּת רַכָ םֶהֵמ אָרְת טעי ריד ןּופ ןָאטּפָא טעװ טָאג ןּוא* .תומהּב ענייד

 ףיניע וַאָר-רֶׁשֲא תלדגה תפמה ;םִיָרְצִמיִלְכִלּו הָעְרַפְל טי םִיַרצִמ ןּופ ןקָאטײװ עזייב עלא ןוא ,טפַאשקנַארק רעדעוו

 רֶׁשֲא הָיּוטְּנַה ַעֹרְזַהְו הקוחה ריחו םיִתְפְמַהְ תָתֹאָהְו ,ריד ףיוא ןָאטּפױרַא טינ רע טעװ ,ייז טסנעק ּוד סָאװ

 .םיאנוָׂש ענייד עלַא ףיוא ןּבעג יז טעװ רע טרעיינ

 : ןייד הוהי סָאװ תומּוא עלַא ןרעצרַאפ טסלָאז ןּוא *

 אל :ףינפִמ םיִרְּתסִַּהְו םיִרָאְׁשנַה דבָאדדע םֶּכ ּךיִהלֲא ףיוא ןעמירַאּברעד טינ ךיז לָאז גיוא ןייד ;ריד טינ טָאג

 יִהָנ לא פרק הלא ההיפ םֶהינפמ ץֶרֶעַת סָאד םורָאװ ,רעטעג ערעייז ןעניד טינ טסלָאז ןּוא ;ײז

 טעמ ךנֶּפִמ לֵאָה םִיַֹיתֶא הלא הדי לֵשָָו :אָרוְ * ץא ןגָאז וטסעוו רעמָאט * .גנולכיורטש ַא ןייז ריד טעװ

 | הלאה מס בכ | ק חחממ לג יװ ,רימ ןופ רעמ ןענייז רעקלעפ עקיזָאדיד :ןצרַאה ןייד

 | ארֹומ טינ ּוטסלָאז * ;ןּבײרטרַאפ ןענעק ייו ךיא לעװ יױװַא

 עסיורג יד * ;םִיַרצִמ ץנַאג ּוצ ןּוא ןהערפ ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ןעקנעדעג ּוטסלָאז ןעקנעדעג ;ײז רַאפ ןּבָאה

 ןטקערטשעגסיוא םעד ןוא ,טנַאה עקרַאטש יד ןּוא ,רעדנּוװ יד ןוא סנכייצ יד ןוא ,ןעועג ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ןעגנוווורפ

 ארומ טסָאה ּוד סָאװ תומוא עלַא ּוצ ןָאט טָאג ןייד הוהי טעװ ױזַא ;ןניוצעגסיורַא ךיד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ טימ ,םערָא

 ,ןּבילּבעג ןענייז סָאװ יד ןיינרעטנוא ןלעװ סע ויּב ,ייז ףיוא ןקישנָא טָאג ןייד הוהי טעוו ןיּבנרָאה יד ךיוא ןּוא * .יײז רַאפ

 8 ,ריד ןשיװצ זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ ,ייז רַאפ ןקערש טינ ךיז טסלָאז** .ריד רַאפ ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ןּוא

 -כעלסיב ריד רַאפ ןופ רעקלעפ עקיזָאדיד ןפרַאװסױרַא טעװ טָאג ןייד הוהי ןּוא = .טָאג רעקיטכרָאפ ַא ןוא רעסיורג
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 !הָדָׂשַה תיח יל הָּבְרתְדִּפ רהִמ םֶתֹּלַּכ לָכות אֵל טֶעֶמ
 גג רַע הָלֹרְג הָמּוהְמ םֶמָהְו ְִנְפִל ּךֶהלֶא הָוהְי מ
 דכ ןתַהָּתִמ םֶמָׁש-תֶא ָּתדַבֲאָהְו דרי םֶהיֵכְלַמ ןֵתָנְו :םֶדֶמָּׁשִה
 הכיִליסְּפ :םֶתֹאָךְדֶמׁשִה דע יְנּפְּב שיא בציִתי-אָל םימשה
 םבֶהיֵלֲע בָּהָו ףֶסֶּכ רֹמְחַמיאְל שָאּב ןּופְרְׂשִּת םֶהיֵהְלַא
 :אּוה ךיהלא הָוהְי תבעות יִכ וב שקות ןפ ךֶל ָּתְחקְל
 כו ץקַׁש ּורְמָּכ םֶרָח תתיָהְו ףתיִּבילֶא הָבֵעֹוְ איֵבְתאָלְו
 פ  :אוִה םֶרֶחייכ וּנֵבְעַתְּת ! בע נצִּקַׁשְּת

 א זיוָׂשָעל ןורְמְׁשִּת םיה ָּוצְמ יִכנָא רֶׁשֲא הָוְצִמַיִלְּכ
 -רֶׁשֶא ץֶרָאָה-תֶא םֶּתְׁשִריַו םֶמאְבּו םֶתיִבְְו ןּויִחְּת ןעמל |

 ב רׁשֲא .ְךַרדַה-לּכ-תֶא ָּתְרַכָ ּ!םֵכיֵתְבֲאַק הָוהְי עַּבׁשִנ
 עמל רָּבִּמּב הָנְׁש םיִעְּבְרַא הָז ףיהלֶא הָוהְי ףכילוה

 ו

, , | 

 קוב (6(סק %  ייק זחצמ 4 ,ח

 סָפה ר בקע ,םירבד

 ידכ ,ךיג ףיוא ןקיליטרַאפ טינ יז טסרָאט ;זייווכעלסיב
 ןוא * .ריד ףיוא ןרעמ טינ ךיז לָאז דלעפ ןופ היח יד
 יז טעװ ןוא ,ריד ּוצ ןבעגרעביא ייז טעװ טָאג ןייד הוהי
 -רַאפ ןלעװ ייז זיּב ,שינעלמּוטרַאּפ סיורג ַא ןעלמוטרַאפ
 ןיא םיכלמ ערעיײז ןּבעג טעװ רע ןּוא** .ןרעװ טקיליט
 ןופ ןעמָאנ רעייו ןעגנערּברעטנוא טסעוו ןּוא ,טנַאה ןייד
 = יב ,ריד רַאפ ןײטשַאּב טינ טעוו רענייק ;למיה ןרעטנוא
 רעטעג עטצינשעג ערעייז*  .ןקיליטרַאפ ײז טסעװ וד
 ןטסּולג טינ טסלָאז ;רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ריא טלָאז
 < רַאפ ןעמענוצ ןוא ,ײז ףיוא דלָאג סָאד ןוא רעּבליז סָאד

 :םעד ךרוד ןרעװ טלכיורטשעג טינ טסלָאז ידּכ ,ךיז
 = .סָאד ויא טָאג ןייד הוהי ייב טייקידרעוומוא ןַא טורָאװ

 ןיא טייקידרעוומוא ןַא ןעגנערּבניירַא טינ טסלָאז ןּוא 8

 וטסלָאז ןסואימ ;סָאד יװ ױזַא םרח ןרעװ ןוא ,ויוה ןייד

 סע ּוטסלָאו ןקידרעװמוארַאפ ןוא ,םעד טימ ןסואימ ךיז

 = סאד זיא םרח םורָאװ ,ןקידרעװמוארַאפ

 טלָאז ,טנייה ריד טיבעג ךיא סָאװ טָאּבעג סֶאדלַאי =
 ךיז ןוא ,ןבעל טלָאז ריא ידּכ ,ןָאט ּוצ ןטיה ריא

 טָאה טָאנ סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןוא ןעמוק ןוא ,ןרעמ
 ןעקנעדעג טסלָאז ןּוא ,ןרעטלע ערעײַא ןרָאװשענּוצ

 טריפעג ךיד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ נעו ןצנַאג םעד
 - וד ּביוא ,ןצרַאה ןיא ריד ייב סָאװ ןסיװ ּוצ ,ןווורפ ּוצ ךיד ,ןקינײּפ ּוצ ךיד ידּכ ,רּבדמ ןכרּוד רָאי קיצרעפ טניז
 טזיײּפשעג ךיד ןּוא ,טרעונוהעגסיוא ךיד ןוא ,טקינייפעג ךיד טָאה רע ןּוא* .טינ רעדָא טָאּבעג ענייז ןטיה טסעװ -

 | טינ זַא ןסיוו ןזָאל וצ ךיד ידכ ;טסּוװעג ןּבָאה ןרעטלע עניד טינ ,טסּוװעג ןופרעד טסָאה ּוד טינ סָאװ ,ןמ טימ
 ןייד +  .שטנעמ רעד טּבעל ליומ סטָאנ ןופ סיורָא טמוק סָאװ .ץלַא ףיוא רָאנ ,שטנעמ רעד טּבעל ןיילַא טיורב ףיוא
 | םּורד * .רָאי קיצרעפ יד ךרּוד ,ןפָאלעגפיוא טינ ויא םּופ ןייד ןוא ,ריד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא טינ זיא דיילק
 ןטיה טסלָאז ןּוא י .טָאג ןייד הוהי ךיד טפָארטש ,דניק ןייז טפָארטש ןַאמ ַא יװ יװַא וַא ,ןצרַאה ןייד ןיא ןסיוו וטסלָאז
 טָאג ןייד הוהי םורָאװי .םיא רַאפ ןּבָאה ּוצ ארומ ןוא ,ןגעװ ענייז ןיא ןייג וצ ,טָאנ ןייד הוהי ןופ טָאּבעג יד
 גרַאּב ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,ןשינעפיט ןּוא ,ןלַאװק ,רעסַאװ ןכעב ןופ דנַאל ַא ,דנַאל ןטוג ַא ןיא ךיד טגנערּב
 ןטרעּבלײא ןופ דנַאל ַא ;ןעמיורנלימ ןּוא ,ןגייפ ןּוא ,ןקָאטשנײװ ןוא ,טשרעג ןּוא ,ץייוו ןופ דנַאל ַא* ;לָאט ןוא
 ןלעפ טשינרָאג טעװ ריד סָאװ ,טױרּב ןסע ןענירד וטסעװ טײקמירָא ןיא טינ סָאװ דנַאל ַא* ;קינָאה ןּוא
 טסעװ ןּוא* .רעּפוק ןקַאה וטסעװ גרעב עריא ןּופ ןוא ,ןזייַא ןענייו רענײטש עריא סָאװ דנַאל ַא ;ןענירד
 טיה* .ןּבעגעג ריד טָאה רע סָאװ דנַאל ןטיג םעד רַאפ ,טָאג ןייד הוהי ןביול טסעוו ןּוא ,ןייז טָאז טסעװ ןּוא ןסע
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 ןטיה ּוצ טינ ,טָאג ןייד הוהי ןָא ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,ךיד

 -רַאפ ּוטסעװ ןסעגרַאפ ביוא ,ןייז טעװ סע ןּוא **

 5 ,ט-2 ,ח בקע ,םירבד

 וָתֹוְצמ רַמְׁש יִּתְלְבְל :דיהְלֶא הָוהָי-תֶא הַּכְׁשִּתְִּפ ךל
 תְעָבְׂשְו לכאתדפ :םֹיחּךוצָמיִכלֶא רֶׁשֲאויְתֹּחְו יְִּפְׁשִמּ

 , יי 5 | | - - ךיא סָאװ םיקוח ענייז ןוא ןצעועג ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז

 ףספו יפרו ְקאָצו ָּךֶרָקְבּו :ָּתְבִׁשָיְו הָנְבַּת םיבט םיִּתְבּו גי |

 ָּתְחַכְָׁו ּךְבְבְל םֶרָו :הָּבְרִיָדלירֶׁשַא לכו ךְל-הְּבְריבַהְה ך. ]א 5? טסעװ ּוד זַא ,רעמָאט < .טנײה ריד לעפַאּב

 ;םיִרְבִע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ ץראמ ךאיצומה ךיהלֶא הָוהי-תֶא יַאּב ןוא ,רעוייה ענייש ןעיוב טסעוו ןּוא ,ןייז טָאז טסעװ

 ברקו ףרש ו שָחָנ אָרגהו לדה | רּכרּמַּב ףכילימה = ךיז ןלעװ ףָאש ענד ןוא רעדער עניד ןוא *  ;ןעניוז
 ףתוע עמל ףיתבא ןיִעְדייאל רֶׁשֲא רּבְדִמַּב ןמ ךלכאטה ש = !* יו יי ריד יב ךיז טעװ דלָאג ןוא רעב ליז ןּוא ,ןרעמ שיחה רוצמ םיּמ ךל איצומה םִימְדיא רשא אמו יד יב ךיז טעװ דלָאג ןוא רעבליז ןּוא ,ןרעמ
 יחכ ּףֶבֶבָלְּב ָּתְרַמֲאְ :ְךֶתיִרֲחֲאְּב ףְבֶטיִהְל ףתסנ ןַעַמְלּו * "רעד ךיז טעו * ;ןרעמ ךיז טעװ טסָאה ּוד סָאװ ץלַא

 הָוההתֶא גר :הזח א יל הֶשָע יִרָי םָצְעְו חי טָאג ןייד הוהי ןָא ןסעגרַאפ טסעוו ןּוא ,ץרַאה ןייד ןבייה
 יקח ןעמל ליח תושעל חפ דל ןתנה אוה יִּכ דיה 0 רם יי

 קה ןעפ? ליה תושצק חס דל ןתגה או יּכ ךֶלֶא םעד ןּופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסיורַא ךיד טָאה סָאװ
 פ  :הָּזַה םוַּכ ְךיִתֹבֲאַל עְַּׁשִנרֶׁשֲא וָתיִרְּב-תֶא = -00
 ירח ָּפְכלָהְוךיֶהֹלֶא הָודְי-תֶא הַּכְׁשִּ חָכָשסִא הָיָהְו = = ךרוד טריפעג ךיד טָאה סָאװ* ;טפַאשטכענק ןופ זיוה
 םבֶכָב יִתְדַעַה םֶהָל תיוחְתְשהְ םָּתְרַבֲעַו םיִרָחֲא םיתלֲא עקידרעייפ ךרּוד ,רּבדמ ןקידארומ ןּוא ןסיורג םעד

 ה 64 ןידה יעל טאוור ל 6 ו: : : | | יי | | 0 | |

 הָהְי לוקפ ןּועְמְׁשִה אֵל בקע ןודבאת ןֵּכ םֶכינְּפִמ -- ו 8 רתאְמ  הָיהְי רשא םינּכ :ןודפאה דָכֶא יִּכ םֹּיַה ןָא סָאװ שינעטשרָאד ַא ןּוא ,ןענָאיּפרָאקש ןּוא ןעגנַאלש
 | : = ";טשהלא -לזיק ןּופ רעסַאװ ןגיוצעגסיורַא ריד טָאה סָאװ ;רעסַאװ

 | ט הי טימ רבדמ רעד ןיא טזייּפשעג ךיד טָאה סָאװ **  ;ןייטש
 תֶֶׁשָרְל אבל ןּדרַיתֶא םייח רבע הָּתַא לֵאָרְִׂי ץמש * | ודכ ;טסױװעג טינ ןופרעד ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ ,ןמ

 :םִיָמְׁשִּב תֹרְצְבּו תֶלֹדְג םיִרָע ָּךֶמִמ םיִמְצעַו םיִלדְג םיוג ייטינ יד ,ןווורפ ּוצ ךיד ידכ ןוא ,ןקינייּפ ּוצ ךיד
 ָּתְִ ְָּעַי התא רֶׁשֲא םיקע יֵנְּב םֶהָו לודקבע ב "לאב '* ךיד .ןוורפ רצ ךיד ידפ ןוא ,ןקיניפ וצ ך

 הוי יכ םויח תעדוו :קנע נב ינפל ביתי ימ ָּתְעַמְׁש : | ןיימ :ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז טסעוו ןואי* ;טצעל ןייד ןיא
 םבֶריִמְׁשַי אוָה הָלְכֶא שא ְּךינְפִל רבעק"אוה ףיִהֹלֶא - טפַאשרַאפ רימ טָאה טנַאה ןיימ ןופ טכַאמ יד ןּוא חֹוּכ

 ְּל - = . 2 ו 2 יי ' 5 : 8 ּ | 0

 ראק ,רמ םֶהְדַמֲאְַו םתשרוהו נפל םע לי אה ןייד הוהי ןעקנעדעג ּוטסלָאז* ;ועמרַאפ ןקיזָאדמעד
 ךיִהלֶא הָוהְי ףלהפ ךֵֶבְלְּב רַמאֹתילַא :ךל הוה בד לש - טא רש תוסשה 1

 תיִׁשָרְל הָוהְי יִנָאיבַה יִתְקְדִעְּב למאל לֶיְנָּפְלמ | םָתֹא ]פאשוצנָא חֹוּכ ריד טיג סָאװ רעד זיא רע םורָאװ ,טָאג

 םבֶׁשיִרֹומ הָוהְי הָלֵאָה םִיֹוּגַה תַעָשְרְבּו תאוה ץְרֶאָה תֶא | ג טָאה רע סָאװ דנוב ןייז ןייז וצ םייקמ ידּכ ,געמרַאפ

 "תָא תֶׁשָרָל אָב הָּתַא בבל רָשיִכו ףתְקְדצְב אָל :נְּפִמ ח .גָאט ןקיטנייה יװ יװַא ,ןרעטלע ענייד ןרָאװש

 םימעט יב *ט,ח

 ךייַא ךיא ןרָאװ ,ײז וצ ןקוב ךיז ןוא ,ןעניד ייז ןוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג טסעוו ןוא ,טָאנ ןייד הוהי ןָא ןסעג

 ױזַא ,ךייַא רַאפ ןופ ןייגרעטנוא טכַאמ טָאג סָאװ רעקלעפ יד יװ יוזַא* = .ןייגרעטנוא ריא טעװ ןיינרעטנוא זַא ,טניה

 .טָאג רעייַא הוהי ןופ לוָק םעד וצ טרעהענוצ טינ טָאה ריא סָאװ רַאפרעד ,ןייגרעטנוא ריא טעװ

 ,ריד ןופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערג תומּוא ןּברַא ןעמּוק ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא טנייה טסייג וד ,לארשי ,רעה*

 ןּוא טסײװ ּוד סָאװ ,םיקָנַע יד ןּופ ןיז ,ךיוה ןּוא סיורג קלָאפ ַא* ,למיה ןיא זיּב עטקיטסעּפַאּב ןּוא עסיורג טעטש |

 רעד זיא רע ,טָאג ןייד הוהי זַא טניה ןייז ןסיװ ּוטסלָאז* !קָנֵע ןּופ ןיז יד רַאפ ןײטשַאּב ןעק רעװ :טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ

 קינעטרעטנוא ןכַאמ ייז טעוו רע ןּוא ,ןקיליטרַאּפ ייז טעװ רע ;טרעצראפ סָאװ רעייפ ַא ,סיורָאּפ ריד רעּבירַא טייג סָאװ

 טינ טסלָאו+ .טגָאזעגּוצ ריד טָאה טָאג יװ יױזַא ,ןעגנערּברעטנוא ךיג יז טסעוו ןּוא ,ןּביירטרַאפ ייז טסעוו ןוא ,ריד רַאּפ

 טײקיטכערעג ןיימ רַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד רַאּפ ןופ ןסיוטשסיורַא ייז טעװ טָאג ןייד הוהי ןעוו ,ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאז

 טּבײרטרַאפ רעקלעפ עקיוָאדיד ןופ טייקיטכעלש רעד רַאפ ןעוו ;דנַאל עקיזָאדסָאד ןּברַא וצ טכַארּבעג טָאג ךימ טָאה

 ןּברַא ּוטסמּוק ,ןצרַאה ןייד ןּופ טייקיטראפטכער רעד ראפ ןוא ,טייקיטכערעג ןייד רַאּפ טינ* .ריד רַאפ ןופ טָאג ייז



 חח =

 םשירומ דיִהְלֶא הוה הֶלאָה םיוגה | תַעְשְְּב יִפ םָצְרַא
 .ִתבָאלְ הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשָא רָביָדַה-תֶא םִיִקָה ןעמִלּו יֶנּפִמ
  הָוהְ ךתַקְדִצְב אל יֿכ עדו :בֶקֲעַלּו קָחְצְל םֶהרְבאל
 -יִּב תל תאָוה הָבֹוּטַה האי = 5 ד

 -םבִע םֶהייֵה .םירממ הוה םִָמהידֲע כבד .םירצמ
 ח םבָכָּב הָוהָי ףָּנַאְתִיו הוהידתַא םתְפצְקַה בַרֹחְבּו

 ט םיִנָבֲאָה תחל תַחָקָל הָרהַה יתלעש ;םֶכְתֶא דיִמָׁשַהְל
 םיִעָּבְרַא רֶהְּב בשא םֶכְּמִע הָורְי תֶרֶּכ"'רָׁשֲא תיִרְּבַה ו תחול
 :יִתיִתָש אֶל םימ יִתְלַבִא אל םֶחָל הלל טיעָּבְרַאְו םזי
 עַּבְצָאְב םיִבְתִּכ םיִנָבֲאָה .תחול יַנָׁש-תֶא ילַא הָוהְי פיו
 םםֶכֶּמִע הָוהְי רֶּבִד רֶׁשֲא םירָבדַה-לֶכְּכ םהילעו .םיָהלֶא
 אי םוי םיִעָּבְרַא ץקמ יהי להקה םֹוְּב ׁשֵאָהךִִמ רֵהּב
 םביִנְבֲאָה תֶחֶל ינָשדתא - הָוהְי ןֵָ הלל םיִעָּבְרַאְ
 גי זדְוִמ רָהַמ דַר םּוק ילא הָוהְי רֶמאֹּיַו :תיִרְּבה תחל
 ףרדהדןמ רהמ ורָס םִיָרְצִּמִמ ָתאֵצֹוד רֶׁשֲא ךֶמִע תַחׁש יִּכ
 .+ רמאל ילא הָוהְי רֶמאֹּיַו :הָכֵּסִמ םֶהָל יָשָע םֶתיוְצרֶׁשֲא
 די ףרה :אוָה ףֵרע-הֶׁשְקַע הֵּנִהְו הוה םִעָה-תֶא יִתיִאְר
 םבְִָׁשַה תַחַּתִמ םֶמָׁש--תֶא הָחְמֶאְו םֶדיִמְׁשַאְו  יִּנִּמִמ
 < ךמ דראו ןְפֶאְו :ונממ .בֶרָו םוצעהיוגל ִָּתוֶא הֶׂשָעֶאְו
 ידי יִּתְׁש לע תירּבה תחול י ינשּו שאְּב רעב רַהָהְו רהָה
 זט לע כָל םָתיִׂשָע םִליִהְלֶא הוהיל טְתאָטַה הנהו ארֶאְ
 .{םֵכְתֶא הָוהְי הוצדרשא דךןרדהדמ רהמ םתְרַס הכסמ

 8000000000 0-3 .בקע , ,םירבד

 ייִד ןופ  טייקיטכעלש .רעד .רַאּפ טרעיינ ,דנַאל .רעייז

 רַאפ ןּופ .טָאג ןייד הוהי יז טביירטרַאפ רעקלעפ עקיזָאד

 טָאה טָאג סָאװ גָאזוצ םעד ןייז ּוצ םייקמ ידּכ ןּוא .;ריד

 ןוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאװשעג

 יעג ןַײד .רָאפ טינ זַא .,ןייז ןסיוו טסלָאז ןוא* .ןבקעי ּוצ

 עטוג עקיָאדסָאד טָאג ןייד הוהי ריד טיג טייקיטכער

 .וטסיב קלַאפ קיקענטרַאה ַא םורָאװ ;ןּברַא וצ סֶע ,דנַאל

 -רעד:טסָאה ּוד .יוו ,ןסעגרַאפ טינ טסלָאז ,קנעדעגי

 | ןָא גָאט םעד ןופ ;רּבדמ רעד ןיא טָאנ ןייד הוהי טנרעצ
 רעייַא זיּב ,םִיַרצִמ דנָאל ןופ ןעננַאגעגסױרַא טסיב ּוד סָאװ

 רעקינעפשרעדיוו ריא טייז ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןעמּוק

 - טנהעצרעד ריא טָאה בֵרֹוח ןיא ךיוא * .טָאג ןגעקַא ןע װעג

 .ךייַא ,ךייַא ףיוא טכַארּבעגפיױא ןרָאװעג זיא טָאג ןוא ,טָאג

 גרַאּב ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא ןיב ךיא זַא .ןקיליטרַאפ ּוצ

 דנוּב םעד ןופ תוחּול יד ,תוחול ענרענייטש יד ןעמענ ּוצ

 ןבילבעג ךיא ןיב .,ןסָאלשעג ךייַא טימ טָאה טָאג סָאװ

 טיורב ןייק ;טכענ קיצרעפ ןוא געט קיצרעפ גרַאּב ןפיוא

 "עג טינ ךיא ּבָאה רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסעגעג טינ ךיא ּבָאה

 זי בֵרְּבַׁשֲאְו ידי יתש לעמ םֶכְלְׁשַאְו תחְלַה יִנְׁשַּב ׂשֹּפְתֶאָו
 חי לבוי םיִעּבְרַא הָנֹׁשאֶרְּכ הוי ינפל לַפְנְתֶאְו :םֶכיֵנְֵל
 - לע יִתיִתָׁש ? אָל םִיַמּ ִּתְלַכָא אֵל םֶחָל הליל םיִעָבְראְ

 ענרענייטש ײװצ יד ןּבעגעג רימ טָאה טָאג ןוא * .ןעקנּורט

 ןעװעג זיא .לַז ףיוא ןּוא ,רענניפ סטָאג טימ ןּבירשעג תוחּול

 טדערעג ךִייַא טימ טָאה טָאג סָאװ רעטרעוו עלַא יװ יװַא

 .גנּולמַאזנייַא רעד ןופ גָאט ןיא רעייפ ןטימ ןופ גרַאּב ןפיוא פא

 ענרענייטש "יװצ יד ןּבענעג טָאג רימ טָאה ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ ןופ .ףוָס םּוצ ןעוועג זיא סע ןּוא

 םורָאװ ,ןענַאד ןופ ךיג ףיוא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא * .דנוב ןופ תוחּול יד ,תֹוחּול

 ןופ .טרעקעגּפָא .ךיג .ךיז ןּבָאה יז ;םִיַרצִמ ןּופ ןגױצענסױרַא טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ ןייד זיא ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ

 ףצ יוזַא ,טנָאזעג רימ וצ טָאה טָאג ןוא =  .ץעג םענעסָאנעג ַא טכַאמעג ךיז ןּבָאה יז ;ןלױפַאּב יז ּבָאה ךיא סָאװ געוו םעד

 יז לעװ ךיא ןּוא ,רימ ןּופ ּפָא ואל = .סֶע זיא קלָאפ קיקענטרַאה ַא טשרע ,קלָאפ עקיזָאדסָאד ןעועג ּבָאה ךיא :ןגָאו

 ןוא רעקרַאטש קלָאפ ַא רַאפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ןּוא ,למיה ןרעטנוא ןּופ ןעמָאנ רעייו ןקעמּפָא לעװ ןּוא ,ןקיליטרַאפ |

 ןיא טנערבעג טָאה גרַאּב רעד ןּוא ,גרַאּב ןופ טרעדינעגּפָארַא ּבָאה ןּוא טרעקעגמוא ךיז ךיא ּבָאה * .םיא ןופ רעסערג |

 העג טָאה .ריא טשרע ,ןעוענ .בָאה .ךיא ןוא < .טנעה עדייּב עניימ ףיוא ןעװעג ןעניײז דנוב ןופ תוחול ײװצ יד ןוא ;רעייפ

 סָאװ געװ םעד ןּופ טרעקענּפָא ךיג ךיז טָאה ריא ;בלַאק ןסָאגעג ַא טכַאמעג ְךייַא טָאה ריא ;טָאג רעייַא הוהי ּוצ טקידניז :

 ןוא ,טנעה עדייב :עניימ ןּופ ןפרָאװענּפָארַא יז ּבָאה ןוא ,תוחול ייווצ יד ןעמונעגנָא ךיא ּבָאה * .ןלױפַאּב ךייַא טָאה טָאג

 | -רעפ ןלָאמ עטשרע סָאד יװ ױזַא ,טָאנ רַאפ ןֿפרָאװעגרעדינַא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא = .ןגיוא ערעײַא רַאפ ןכָארּבעצ ייו ּבָאה

 העּביא  ;ןעקנורטעג:טינ-ךיא ּבָאה .רעסַאװ ןייק ןּוא ,ןסענעג טינ ךיא ּבָאה טיורב ןייק ;טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצ
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 סָאװ ןָאט ּוצ ,טקידניזעג טָאה ריא סָאװ דניז רעיא לַא

 :ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא

 םעד ןוא סעּכ םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז ּבָאה ךיא םורָאוו י*

 וצ ךייַא ,טנרעצעג ךייַא ףיוא טָאה טָאג סָאװ ןרָאצמירנ

 < טרעהעגּוצ לָאמ סָאד ךיוא טָאה טָאנ ןּוא .ןקיליטרַאפ

 דעגפיוא רעייז טָאג זיא ןענרהַא ףיוא ךיוא* .רימ ּוצ

 ּבָאה ךיא ןּוא ,ןקיליטרַאפ ּוצ םיא ,ןרָאװעג טכַארּב

 .העש רענעי ןיא ןענרהַא רַאפ ךיוא ןעוועג ללּפתמ

 ּבָאה ,טכַאמעג טָאה ריא סָאװ ּבלַאק סָאד ,דניז רעײַא |

 ןוא =

 ןוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ סע ּבָאה ןּוא ,ןעמּונעג ךיא

 -עג זיא סע ןעגַאװ זיּב ,ןלָאמעצ טונ ,ןסיוטשעצ סע ּבָאה

 ּביוטש ןייז ןפרָאװעגנײרַא ּבָאה ךיא ןּוא ;ביוטש יוו ןיד ןעוו

 ןיא ךיוא *--.ורַאּב ןּופ ּפָארַא טרעדינ סָאװ ךַאּב םעד ןיא

 ריא טָאה ,הָוֲאַּתַה-תֹורבק ןיא ןּוא ,הָסֵמ ןיא ןּוא ,הָרָעבַּת

 ןופ טקישעג ךייַא טָאה טָאג זַא ןוא* .טָאג טנרעצרעד

 :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ַעָנרַּבישִדְק

 "רעדיװ ריא טָאה ,ןבעגעג ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל

 טָאה ריא ןּוא ,טָאג רעיא הוהי ןופ ליומ םעד טקינעפש

 סָאד טּברַא ןּוא ףױרַא טיינ

 .לוָק ןייז וצ טרעהענוצ טינ ןּוא ,טּבױלגעג טינ םיא

 םעד ןופ טָאג ןגעקַא ןעוועג ריא טייז רעקינעּפשרעדיװ **

 -רעדינַא ךימ ךיא ּבָאה יױזַא *-ךייַא ןעק ךיא סָאװ גָאט

 טכענ קיצרעפ יד ןּוא נעט קיצרעפ יד טָאנ רַאפ ןפרָאװעג

 3 ,*9 ,ט בקע ,םירבד

 הוה עב עֶרָה תֹוָׂשֲעַל םָתאָּטַח רֶׁשֲא םֶכְתאַּמַה-לָּכ
 הָוהְי ףצק רשא המחְהו ףֵאָה ינפמ יתר יכ זוסיעכתל שי

 םעּפַּכ םַּג יָלֵא הָוהְי עַמְׁשִּיַו םֶכְתֶא רימשהל םֶכיֵלֲע
 לֵַּפְתְֶו ודיִמְׁשַהְל ראְמ הָוהְי ףֶנַאְתַה ןֹרָחַאְבּו :אוָהַה כ
 םָתיִׂשֲע-רָׁשֲא טֶכְתאַטַח-תֶאְו :אוקה תֵעְּב ןֵרֲהַא רעֶביַנ אכ

 ןוחמ ותא תֹּכָאְו שֶאְּב | ותא ףֹרׂשאְו יתחקל לָנָעָהְתֶא
 יֲחּנַהילֶא פע ךלשאו רָפָעְל כדירְׁשֲא דע בֵטיֵה

 = הנאה תֹרֶבִקְבּו הָּמִמְבּ הרעב :רֶהָהְדִמ דָריַה בכ
 שדָקִמ םֶכְתֶא הָוהְי חלשבו :הֶוהְידתֶא םַתיִַה םיִפְצְקִמ
 וקל יִּתַתְנ רָשֶא ץֶרֶאָה-תֶא ּושרו ולע רמאל עְנְרַּב

 אְלְו ול םֶּתְנַמָאָה אלו םֶכיהְלֶא הֶוהָי יִפ--תֶא ּורְמַּתַ
 ִּתְעַּד םֹויִמ הֶוהְידפִע םֶתיִיָה םיִרְמַמ לקְּב םֶּתְעַמְׁש דכ

 דתֶאְו םויַה םיִעְּבְרַא תֶא הוה ינפל לֵּפַנְתֶאְו :םָכְתֶא הכ

 רימשהל הָוהְי רֶמָאייִּכ ִתְלַּפַנְתִה רֶׁשֲא הָליֵפַה םיִעָּבְרַא
 | תַחְׁשַּת-לַא הוי ינדא לַמאְו הוהי-לֶא לֵלַּפְתֶאָ ;םֶכָתֶא וכ

 םִיַרְִמַמ תאצוה"רשא ףלדנב ָתיִדְּפ רֶׁשֲא ףךתלחנו למע
 -לַא בעל קחְציל םֶהָרְבַאְל ףידְבְִל * רכז :הקזמ דָיְּב ₪
 | ומי :ותאָטַחלֶאְו ועשְרדלַאְוהוה םַעָה יִׁשְק-לָא פת חכ

 םֶאיִבֲהַל הָוהְי תֶלַּכְי ילְּבִמ םשמ ּנְתאֵצֹוה רֶׁשֲא ץֶרָאָה
 םָאיִצֹה םָתֹוא .וָתָאְנִשִמּ םֶהָל רֶּבִד-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא

 ךֶהֵלְּב ָתאֵצֹוה רֶׁשֲא תל ףמע םהו :רכדמפ םָתַמֲהַל טכ
 פ :היומָּגה | דרכו לַה

: 

 םיִנָבֶא תָחוליִנש - יִלָא הָוהְי רַמָא אוהַה תֶעָּב 'גר
 בתְכָאְו :ץע ןורָא ףל תישעו הָרָהֶה ילא הל םיִנֹׁשאֶרְּכ ב

 םיִנשאָרָה תֶהֶּלַה-לַע ּויָה רשא םיִרָבְּדַת-תֶא תֹהְּלַה-לַע

 סבימש יצְע ןורא שעאו :ןוראכ םֵּתְמִׂשְו ָּתְרַּבִׁש רֶׁשֲא נ

 חנתאב חס ב , הנטק דב ,ס

 "עג ללפתמ ּבָאה ךיא ןּוא** .ןקיליטרַאפ ּוצ ךייַא טדערעג טָאה טָאג םורָאװ ,ןפרָאװעגרעדינַא ךימ ּבָאה ךיא סָאװ

 טסָאה וד סָאװ ,ּברַא ןייד ןוא קלָאפ ןייד ןעגנערּבמּוא טינ טסלָאז ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג ּבָאה ןוא ,טָאג ּוצ עו |

 קנעדעג" .טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ ןּופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ ,טייקסיורג ןייד טימ טויילעגסיוא

 ןּוא ,קלָאפ ןקיזָאדמעד ןופ טײקטרַאה רעד ףיוא ןקוקמוא טינ ךיז טסלָאז ; ;בקעי ןוא ,קחצי ,םהרבַא ,טכענק ענייד

 טינ לָאז ,ןטרָאד ןּופ ןגױצעגסױרַא ודנוא טסָאה ּוד סָאװ דנַאל סָאד ידּכ * ;דניז ןייז ףיוא ןוא ,טייקיטכעלש ןייז ףיוא

 ,טנייפ ייז טָאה רע לײװ ןּוא ,טנָאועגוצ יז טָאה רע סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעגנערּב ּוצ יז תלֹוכיּב טינ ויא טָאג לײװ :ןנָאז

 וד סָאװ ,ּברַא ןייד ןּוא קלָאפ ןייד ךָאד ןענייז יז ןּוא* .רּבדמ רעד ןיא ןטייט ּוצ יז ןגױצעגסױרַא יז רע טָאה םּורד

 .םערָא ןטקערטשעגסיוא ןייד טימ ןּוא טײקרַאטש סיורג ןייד טימ ןגיוצעגסיורַא טסָאה

 ףיורַא םּוק ןוא ,עטשרע יד יװ יװַא תוחול ענרענייטש ײװצ סיוא ריד קַאה :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא + .

 -רעוו יד תוחול יד ףיוא ןביירשפיוא לעװ ךיא ןּוא* .ןורָא םענרעצליה ַא ןכַאמ ריד טסלָאז ןוא ;גרַאּב ןפיוא רימ ּוצ

 ךיא ּבָאה* .ןורָא םעד ןיא ןָאטנײרַא ייז טסעוו ןּוא ;ןכָארּבעצ טסָאה ּוד סָאװ תוחול עטשרע יד ףיוא ןעוועג ןענייו סָאװ רעט



 = 4 י

 ינשו הרתה לֵעֵאְו םיִנֹׂשאִרָּכ םִיָנָבֲא תֶהְליינׁש לֶסֶפֶאְו
 ד זרַא ןושארה בֵּתְכִּמַּכ תחלהילע בהְכמ :יִדיְּב תֶחְלַה
 .ׁשֵאָה ְךְֹתִמ רהב םֶכיֵלֲא הָוהְ ֶּבַּ רֶׁשֲא םיִבְבְּדַהתֶרָׂשֲע
 ה םֵׂשְֶ רָהְהיֶזִמ דראָו פא .;יִלֵא הוהי םנחיו להפה םֹוְּב
 ינוצ רֶׁשֲאַּכ םׂש ּויְהָיו יִתיִׂשָע רֶׁשֲא ןֹורָאָּב תל ִתֶא
 וםש הרסומ ןְקְעייִנְּב תָרָאָּבִמ ּועְסְ לארשי נבו :הָוהְי
 ז םבשמ :ויִתִחַּת נב רָזעְלֶא ןקכינ םָׁש רבה ןרחַא תמ
 ה תַעָּב םימיילהנ ץֶרֶא התְבְמָי ּהדגדְגַהְדִמו הָרָגרְַה יִצְסְנ
 ֹוָרָא--תֶא תאשל יולה טֶבָׁש--תֶא הָוהְי ליִדְבִה אוהַה
 דַע ֹומְׁשִּב דָרָבְל ותרשל הָוהְי נפל דמעל הָוהי-תיִרְּ
 ט ויחֶאדםע הָלֲהַנְו קל יול הָיָה-אל ןָילע .:הֶזה ויה
 ייִכֹנָאְו :ול דלא הָוהְי רָּבִד רֶׁשֲאַּכ ֹותְלֲחנ אּוה הוה
 יִעָּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא םיִנשאָרַה םיִמָיַּכ רֶהָב יִּתְרַמָע
 הָוהְי הָבְאאְל אוהה םעַּפַּ םַג | ילא הָוהְי עַמְׁשִּיו הלל
 יינְפִל עפמל ּךֵל םוק ילא הָוהְי רֶמאּ ּדַיִחְׁשַה
 םםֶהֹבֲאל ִּתְעַּבְׁשִניִרְׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא וָׁשְרִיו ואביו םָעָה
 ּפ | ';םֶהָל תתְל
 זזה שבא יִּכ ךמַעְמ לאש לא הָוהְי הָמ לֵאָרְׂשִי הֶּתִעו
 הָבָהַאלּו ויָכָרְד--לֶכְּב תֶכָלְל ּךיֶהלֶא הָלהְי-תֶא הֶאְרִל
 ףֶׁשְפַנילְכְבּו ָךבָבללְכִּב הלא הָוהְיִתֶא לכעלו ותא
 י םויה ףוצמ יִכֹנָא רשא ויִתַקִחְתֶאְו הָוהְי תַוְצִמ-תֶא רמְשל
 ייטכימשה יִמְׁשּו םימשה ללא הָוהיִל ןה :ךל בוטל
 וט הָבֲהַאל הנהְי קש ּךיִתֹבֲאַּב קָר יב ראל ץֶרַאָה
 םבֹוַּכ םִמַָה-לְּכִמ םֶכָּב םֶהיִרֲחַא םֶעְדַזְּב רהב םֶתוא
 שושלת אל .םֶכָּפְרֶעְו םֶכְבַבְל תלרע תא םַתְלִמּו :הֶַּה
 1 םינדאה ינדאְ םיהלאה יהלֶא אּוה םֶכ הלא הָוהְי יִּכ :דוע
 הק אלו םיִנָפ אשידאל י רשֶא אָרֹנַהְו רֹּכִגַה לדנה לאה
 חי יל תֶתָל רג בֵהֹאְ הָנְמְלַאָו םֹותָי טַּפְׁשִמ השע !דֵחׂש
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 -ענסיוא ּבָאה ךיא ןּוא ;ץלָאה-םיטִש ןופ ןורָא ןַא טכַאמעג |

 - ףיא ןוא ,עטשרע יד יװ ױזַא תוחּול עגרענייטש ײװצ טקַאה
 ןיא תוחול ײװצ יד טימ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאנעגפױרַא ןיב

 תוחול יד ףיוא ןּבירשעגפיוא טָאה רע ןּוא * .טנַאה ןיימ

 טָאּבעג ןעצ יד :סטפירשעג עקידרעירפ סָאד יו יו
 ןטימ ןּופ ןרַאּב ןפיוא טדערעג ךייַא ּוצ טָאה טָאג סָאװ
 יז טָאה טָאג ןּוא ;גנולמַאזניײַא רעד ןופ גָאט ןיא ,רעייפ

 בָאה ןוא טרעקעגמוא ךיז ּבָאה ךיא ןּוא *
 יד ןָאטעגנײרַא ּבָאה ךיא ןוא ,גרַאּב ןופ טרעדינעגּפָארַא

 .ןּבעגעג רימ

 - ןענייז יז ןוא ,טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ ןורָא םעד ןיא תוחול

 יד ןוא *-.ןליופַאּב רימ טָאה טָאג יוו יױזַא ,ןּבילּבעג ןטרָאד

 ןייק ןְקָעַי-ינּב-תֹורַאּב ןּופ ןגיוצעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק

 ןטרָאד זיא ןּוא ,ןּברָאטשעג ןרהַא זיא ןטרָאד .הָרָסֹומ

 ןהפ ןרָאװעג ויא רֶוָעלֶא ןוז ןייז ןּוא ;ןרָאװעג ןּבָארגַאּב

 ,דוגדונ ןייק ןגיוצעג ייז ןּבָאה ןטרָאד ןּופ" .טרָא ןייז ףיוא

 ןיא *-.רעסַאװ ןכעב ןּופ דנַאל ַא ,הָבֹטִי ןייק דוגדוג ןּופ ןּוא

 ןגָארט ּוצ יול טבש םעד טדײשעגּפָא טָאג טָאה טייצ רענעי

 ' ַאּב ּוצ ןיא ,טָאג רַאפ ןייטש ּוצ ,דנוב סטָאג ןּופ ןורָא םעד

 ןקיטנייה ףיוא זיּב ,ןעמָאנ ןייז ןיא ןשטנעב ּוצ ןוא ,ןעניד

 ןוא קלח ןייק ןגירקעג טינ יול רעד טָאה םּורד"* .גָאט

 ױזַא ,הלחנ ןייז זיא טָאג ;רעדירב ענייז טימ הלחנ ןייק

 -עג ןיּב ךיא ןוא יי--.טגָאזעגּוצ םיא טָאה טָאג ןייד הוהי יװ

 קיצרעפ ,געט עקידרעירפ יד יװ יוז גרַאּב ןפיוא ןּבילּב

 .ןעננערּבמוא ךיד טלָאװעג טינ טָאה טָאג ;רימ ּוצ טרעהעגּוצ לָאמ סָאד ךיוא טָאה טָאג ןּוא ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט

 / סָאד  ןּברַא ןוא ןעמיק לָאז יז ידפ ,קלָאפ ןראפ סיורָאּפ ןעיצ ּוצ ,ייג ,ףיוא ייטש :טנָאזעג רימ ּוצ טָאה טָאג ןוא

 .ןבעג ּוצ יז ןרעטלע ערעייז ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל

 ןייג וצ ,טָאג ןייד הוהי רַאפ ןּבָאה ּוצ ארומ ויולּב רָאנ ?ריד ןופ טָאג ןייד הוהי טננַאלרַאפ סָאװ ,לארשי ,דנּוצַא ןּוא *

 רעצנַאג ןייד טימ ןוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ טָאג ןייד הוהי ןעניד ּוצ ןּוא ,ןּבָאה ּוצ ביל םיא ןוא ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא

 הוהי ּוצ ,עז-* .ןגעװ הבֹוט ןייד ןופ טניה ריד לעּפָאּב ךיא סָאװ ,ןצעועג ענייז ןוא טָאג ןופ טָאּבעג יד ןטיה ּוצ* ;לעז

 = ענייד ּוצ רֶאנ* .ריא ףיוא סָאװ ץלַא ןוא דרע יד ןוא ,ןעלמיה יד ןופ ןעלמיה יד ןוא ,ןעלמיה יד ןרעהעג טָאג ןייד

 עלַא ןופ-ךייִא-ייז ךָאנ ןעמָאז רעײז טלייוורעדסיוא טָאה רע ןּוא ,ןּבָאה ּוצ ביל ײז ,טסּולגעג טָאג טָאה ןרעטלע

 .גָאט ןקיטנייה יװ יװַא ,רעקלעפ

 .ןכַאמ טרַאה טינ רעמ .ריא טלָאז ןקַאנ

 רעייַא ןּוא ,ןצרַאה רעיא ןופ טיוהרָאפ יד ןדײנשַאּב ריא טלָאז םּורד י*

 רעד ןוא ,רעטעג ןּופ טָאג רעד ויא רע ,טָאנ רעיא הוהי םורָאװ יי

 .ןּוא ,םינפ ןייק טינ טניוש סָאװ ,רעקיטכרָאפ רעד וא ,רעקרַאטש רעד ,טָאג רעסיורג רעד ,ןרַאה ןופ ראה

 ןּבעג וצ םיא ,ןדמערפ םעד ביל טָאה ןוא ,הנמלַא רעד ןוא םותי םעד טייקיטכערעג טוט רע י* .דחֹוש ןייק טינ טמענ
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 = םֶתייה םיִרניּפ ךעהיתֶא םֶּתְבַחֲאו !הָלמשִו בק =  םעד ןּבָאה ביל טלָאז ריא ןוא *  .ךיילק ַא ןוא טיורב

 6 דנַאל ןיא ןעוועג ריא טייז עדמערפ םורָאװ ,ןדמערפ

 :נִע ואְר רֶׁשֲא הלא תאְרַ-תֶו א תלדנה"תא ףְּתִא - םיא ,בָאה ארֹומ וטסלָאז טָאג ןייד הוהי רַאפ * .םִיַרצִמ
 הָוהְי ד למשל הָתַעְו הָמְִרְצִמ ךיִתֹבֲא ּוְדְרָו ׁשֶפָנ םיִעְבִׁשְּב בכ
 | :םֶרָל םִיַמָּׁשַה יְִּכְּ לא

 / אי רע ןוא ; ביול ןייד ויא רע* . .ןרעװש וטסלָאו ןעמָאנ ןח

 וותק רתרמשמ רמשו דוהלא הי תא תְבַהַאְו
 | אל ו יִּכ םויה םָּתְעַדיו !םימיהילּכ ויָתֹוְצִמּו ויָמָּפְׁשִמּו

 ךִוהְי רפּומדתֶא ואר"אל רשאו ועדידאל רשא םֶכיִנְּבְתֶא + .ןעועג ןּבָאה ןגיוא ענייד סָאװ ,ןכַאז .עקיטכרָאפ ןּוא
 -תֶאְו .:הָיּומְנַה וערק הלזחה ודָי-תֶא ֹולְדְנ-תֶא םֶכיֵהְלֶא
 זרֶעְרַפְל םִירָצִמ ךוְתּב הָשָע רשא וישעמתַאו ּויַתתֶא

 םבִירְצִמ ליִחָל הֶׂשָע רשאו .צְרַא-לָכָלּו םִיַרְצִמיִדְלִמ

 בֶהיִנְפ-לַע ףוסדסי ימדתא ףיצה רֶׁשֲא ֹוּבְכַרלּו ויפוסל = - 0 05 .טייקליפ ןיא למיה ןופ ןרעטש יד יװ יא

 רֶׁשֲאַו :הזח םויח דע הָוהְי םֶדְּבַאַו םכירחא םפְדְרַב ה 2
 רֶׁשֲאַו :הוה םיִקָּמַהדע םֶכֲאבדע רֶּבְרּמַּב םֶכָל הָׂשָע

 הָתְצִּפ רֶׁשֲא ןבּואְדדִּב ָאילַא ינב םִריִבֲאְַ סר הֶׂשָע ןטיה ןוא טָאג ןייד הוהי ןּבָאה ביל וטסלָאז םורד א
 םבֶהיֵלֲהֶא-תֶאְו םֶהיֵתַּב--תֶאְ םִעלְבִּתַו היֶפ--תֶא ץֶרֶאָה

 .יפ ןלֵאָרְׂשיילַּכ בֶרֶקּב םֶהיֵלְנִרְּב רֶׁשֲא םקיַה-לּכ תאו 0
 :הרָשָע רשא לדה הוה הָׂשֲעַמ-לַּכ תא ארה םֶכינִע - ,טניה ןסיוו טפרַאד ריא ןואי .געט עלא ,טָאבעג עני

 ןעמל םזה ףוצְמ יכנא רֶׁשֲא ההיפ הסר = שח |

 יב וא .ןטפעהַאב ךיז וטסלָאז םיא א ןוא .ןעניד וטסלָאז

 עסיורג עקיזָאדיד ןָאטעג ריד טימ טָאה סָאװ ,טָאג ייד זיא 22
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 טרעדינעג ןרעטלע ענייד ןּבָאה תושפנ קיצעפיו טימ* 3 א

 431 טכַאמעג ךיד טָאג ןייד הוהי טָאה דנּוצַא ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק

- 

 ןוא ןצעזעג ענייז וא םיקוח ענייז ןוא ,גנוטיה ₪
 רש

3 

 .טינ ןּבָאה סָאװ ,ןךיא דערו רעדניק ערעיײַא טימ טינ זַא

 יָׁשֲא אהל םיִמָי ּוכיֵרֲאַ 4 תל 1 המט 0 הוהי ןופ ףָארטש יד ןעועג טינ ןּבָאה סָאװ ןוא טנעקענ

 2% ןּוא ,טנַאה עקרַאטש ןייז ןּוא ,טייקסיורג ןייז ,טָאג רעייֵא
 .ָּמְׁשיאָב הָּתַא רֶׁשֲא ץראה יפ ם | ּושָבְד \ בל ושש |

 טֶּׁשִמ םֶתאָצְי רֶׁשֲא אוה םיִרצמ ץֶראְכ אֵל .הּמְׁשִרל ענייז ןוא ,סנכייצ ענייז ןוא * ,םערָא ןטקערטשענסיוא ייז

 ץרָאָהְ יקרה כל נב קשה ירח ערותרשֶא < םעד הע וצ םִיַרצִמ ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעגנואוט

 | סי מק לכ רע סָאװ ןוא* ;דנַאל ןצנַאג ןייז וצ ןּוא ,םיַרצִמ ןופ .ךלמ

 רעּביא ןציילפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןגעװטײר ענייז ּוצ ןוא דרעפ ענייז וצ ,םִיַרצִמ ןופ ליח םעד וצ ןָאטעג טָאה

 ןקיטנייה ףיוא יב טכַארּבעגרעטנוא ײז טָאה טָאג ןוא ,טנָאיענכָאנ יא ןבָאה ₪ ןעװ ,ףוס-םי ןופ ןרעסַאװ יד 2

 "עג טָאה רע סָאװ ןוא* ;טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ ןעמוקעג טליה ריא ויּב ,רּבדמ ןיא ךייֵא טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןוא < ;ג גָאט

 ןּוא ,ליומ ריא טכַאמעגפיוא טָאה דרע יד סָאװ ,ןבואר ןופ ןוז םעד בָאילָא ןופ ןיז יד םֶריבַא ּוצ .ןּוא ןֶתָד .וצ ןָאט |

 דנַאטשַאּב ןצנַאג םעד ןּוא ,ןטלעצעג ערעייו ןּוא ןטניזעגזיוה ערעייז טימ ,לארשי ץנַאג ןופ ןטימ ןיא ןעגנולשעננייִא ייז טָאה

 טלָאז םּורד * .ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ גנואוט עסיורג ידלַא ןעועג ןּבָאה ןגיוא ערעיײַא טרעייני ;יײז רעטניה סָאװ

 סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןּוא ןעמּוק ןוא ,קרַאטש ןייז טלָאז ריא ידּכ ,טניה ךייַא טיבעג ךיא סָאװ טָאּבעג סָאדלַא ןטיה ריא |

 / ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןַײז םימָירירֲאַמ טלָאז ! ריא ידפ ןואי ;ןּברָא וצ סע ןיהַא רעּבירַא טיג .ריא

 סָאװ דאל סָאד םורָאװ 19 .קינָאה ןּוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-ןעמָאז רעיײז ךוא יי ךּבעג וצ ןרעטלע ערעייא

 יד זַא סָאװ ןעַאגעגסױַא ןטרָאד ןופ טייז ריא סָאװ ,םִיַרצִמ דנַאל סָאד יװ שינ זיא ,ןברַא ּוצ סע ,ןיהַא טסמוק וד

 דנַאל סָאד טרעיינ + .סנירג ןּופ ןטרָאג ַא - יוזא  ,סּופ ןייד טימ טרעסעװַאּב ּוטסָאה ,ןעמָאז ןייד טייזרַאפ טסָאה
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 | זרע טיִרָה ץֶרֶא האשל הָּמֶׁש םיִרְבִע םֶּתַא רֶשֲא |
 = דחלא הָוהְירֶׁשֲא ץֶרֶא !םִיָמרהְְּׁשִּת םִָמָּׁשַ רַמְמִל
 הָיָשַה תישרמ ּהָּב הלא הוה לוע דיִמָּת ּהָתֹא שר

 ם הָנְׁש תיִרֲהַא דעו |
  הוהְידתֶא הֵבָהַאְל םווה םֶכְתֶא הָּוַצְמ יִכנָא רֶׁשֲא יִפֹוְצִמ
 די יִּתַתָנְ ;םֶכָׁשפַנלְכִבּו םֶכָבַבְללֶכְּב ורבעְלּו םֶכיֵהְלֶא
 ףשריתו ךננד ּתְפַסאְ שוקלמו הָרוי ותַעְּב םֶכְצְרַא-רֶטְמ
 ש :ָּתְעְבְשְו תלכָאְ מה ּדְרָשְּב בשע יִּתַתַנְו רָהְצִ
 ₪ םיִהלֶא םֶּתְדַבַעַו םֶּתרַמְו םֶכְבַבְל הָּתְפִיְּפ םֶכָל ּורָמָּׁשִה
 י דַצֶעְו םֶכָּב הָוהְי-ףַא הֶרָהְו :םהל םֶתיִוֲחְַּׁשִהְו םיִרָחַא
 הָלּובְי-תֶא ןֵּתִת אָל הָמָרֲאָהְו רֶׁשְמ .היהידאלו םִיַָׁשַה-תֶא
 ןתנ הָודְי רֶׁשֲא הָבֹּטַה ץֶרָאָה עמ | הָרָהְמ םתְדְבאו
 שפיל םֶכָבַבְל-לַע הלא יִרְבָד-תֶא םֶּתְמִשְו !םֶכָל
 סכיניע יב תֹפִטלּויהְו םֶכְדָי-לַע תואל םָתֹא םֶּתְרׁשִק
 ליב ָךְתְבִׁשְּב םָּב רבדל םֶכיֵנְכ-תֶא םֶתא םֶּתְרַמִלְו
 כ תוּומדלע םֶּתְבַתְכּו :ךִמוקְבו ָךְּכְכָשְבּו ךרדכ ד ּךַתָכְלְב
 אכ לע םֶכיֵנְב ימיו םֶכיִמְו וָּברִי ןעמל ךֶרְְׁשִבּו ּךֶיִּ
 יִמיִכ םהל תַתְל םַכיִתְבְאל הָוהְי עָּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה
 'ם ;ץֶרָאָה-לַע םִיַמְּׁשַה
 התשעל םֶכְתֶא הָוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא תאֹּוַה הָוצְּמַהלָּכ
 | -הַהְבְרְל יָכָרָד-לֶכְּב תֶָלְל םֶכיֵהְלֶא הָוהידתֶא הּבָהַאְל
 נב שר םקינפלמ הָלֵאָה םיֹגַה-לֶּכ-תֶא הֹוהְי ׁשיִרֹוהְו :וב
 דנ ַּכ ְּךֶרֶדֵּת רֶׁשֲא םיקָּמַהילְּכ :םֶּכִמ םימצעו םיִלֹדְג םִֹוּ
 -רַהָנ רֶהֶנַהְוִמ ןונָבְלַהְורְּבְרִמַהְדִמ הָיהִי םֶכל וכ םֶכְלְגַר
 זכ שיא םציְתִידאְל :םכָלְבִנ הָיְהִי ןֹורָחַאָה םִיַה דעו תַרֶּפ
 ןנְפ-לַע םֶכיֵהְלֶא הָוהְי! ןֵּתִו םֶכֲאַרֹומּו טֶכָּדְחַּפ םֶכיֵנְפַּ
 ב ;םָכָל רד ֶׁשֲַּכ ּהְביּוכְרְרִּת רֶׁשֲא א ןראהלּכ
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 דנַאל ַא זיא ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא רעּבירַא טייג ריא סָאװ

 סע טקנירט למיה ןּופ ןגער ןופ ;ןלָאט ןּוא גרעּב ןּופ

 םּוא ךיז טגרָאז טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל ַא < ;רעסַאװ

 ןופ ףיורעד טָאג ןייד הוהי ןּופ ןגיוא יד ןענייז דימת ;םעד
 | | .רָאי ףוָס ויב רָאי ּבַײהנָא

 ןרעהּוצ ריא טעװ ןרעהוצ ביוא ,ןייז טעוו סע ןוא '
 ןּבָאה ּוצ ּביִ ,טנייה ךיא טיבעג ךיא סָאװ טָאּבעג עניימ וצ |

 | ןצנַאג רעיא טימ ןעגיד ּוצ םיא ןוא ,טָאנ רעייֵא הוהי

 עג ךיא לע ,לעו רעצנַאג רעיֵא טימ ןוא ,ןצראה

 ןוא ןוערירפ ,טייצ ןייז ןיא דנַאל רעײַא ןּופ ןגער םעד

 ןיד ןוא .האובת ןייד ןעלמַאונײַא טסעװ ןּוא ,ןוערטעפש

 ןייד ןיא ָארג ןבעג לעװ ךיא ןּוא 5 .לייא ןײד ןּוא ,ןײװ

 טאו טסעוו ןוא ןסע טסעװ ןּוא :המהב ןייד רַאפ דלעפ

 | טדערעורעביא טינ לָאז ץרַאה רעיא ,ךיַא טיה** .ןייז

 עדמערֿפ ןעניד ןּוא ,ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא ןּוא ,ןרעװ

 .ןופ ןרָאצ רעד םורָאװי יז וצ ןקיב ךיז ןוא ,רעטעג
 יד ןרַאּפשרַאּפ טעװ רע ןּוא ,ךייֵא ףיוא ןעמירג טעװ טָאג

 | טיג טעװ דרע יד ןּוא ,ןייז טינ לָאז ןגער ןייק זַא ,ןעלמיה

 םעד ןופ ןייגרעטנוא ך טעװ ריא ןוא ,טכורפ ריא ןּבעג

 .ָךיִיַא טיג טָאג סָאװ דנַאל ןטּוג

 רעטרעוו :עקיזָאד עניימ ןָאטנַײרַא טלָאז ריא ןּוא י 18

 יז טלָאז ריא ןּוא ;לעז רעײַא ןיא ןוא ,ןצרַאה רעייַא ןיא

 ריא ןּוא * .ןגיוא ערעײַא ןשיווצ דנַאּבנרעטש ַא

 ןוא | ,געװ ןיא טסייג ּוד ןעװ ןּוא ,ויוה ןייד ןיא טסציז ּוד ןעוו ןופרעד קידנדער ,רעדניק ערעײַא ןענרעל ייו טלָאו

 .ףיוא טסייטש ּוד ןעוו ןּוא ,ךיז טסגייל וד ןעוו

 .;ןרעיוט ענַײד

 ףיוא ןּוא ,ויוה ןייד ןופ ךעלדיטשייב י יד ףיוא ןביירשפיוא יז טסלָאז ןוא *

 טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעמ ךיז ןלָאז רעדניק ערעײַא ןּופ געט יד ןוא געט ערעײַא ידּכ <
 | | ..דרע רעד רעּביא ןעלמיה יד ןופ געט יד יװ יווָא ,ןּבעג ּוצ ייז ןרעטלע ערַעייַא ןרָאװשעג

 הוהי ןּבָאה וצ ביל .,ןָאט ּוצ סע ךִייַא טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג עקיזָאדסָאדלַא ןטיה ריא טעװ ןטיה ביוא םורָאו " ==

 :תעקלעֿפ עקיזָאדיד עלַא ןּביירטרַאּפ טָאג טעו = ,םיא ןָא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ןוא ,ןגעוו ענייז עלַא ןיא ןייג וצ ,טָאג רעײַא ||

 ?סּופ-רעייַא סָאװ טרָא רֶעְבְעְלְטא = ..ְךייַא ןופ ערעקרַאטש ןּוא ערעסערנ רעקלעפ ןּברַא טעוו ריא ןּוא ,ךייא .רַאּפ ןופ

 - ןוא ,תֶרּפ ךייט םעד ,ךיט םעד .ןופ ,ןֹונָבל םעד ןוא רבדמ םעד ןּופ ,ךייַא וצ ןרעהעג טעװ ,ןטערט ףיורעד טעװ טירט

 0 ' טעװ; טָאג רעײֵא .הוהי ;ךײַא | ראפ ,ןייטשַאּב טינ טעװ רענייק * .קרַאמעג רֶעייֵא ןייו טעװ ,םי .ןטשרעטניה .ןויב

 / היא טָאה .רע ,יוו לוזא ,ףיורעד ןטערט טעו ריא ,סָאװ דנַאל םעדלַא ףיוא .ארומ רעײַא ןוא קערש רעײַא ןּבעג

 ,טגָאזעגוצ
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 א .ןוא הכרּב ַא טנייה ְךיַא רַאפ גייל ךיא ,עו=

 טָאּבעג יד וצ ןרעהוצ טעו ריא ביוא ,הכרב יד : ;הללק

 | ןוא* .,טנייה ךייַא טיּבעג ךיא סָאװ ,טָאג רע"א הוהי ןופ

 ןופ טָאּבעג יד ּוצ ןרעהוצ טינ טעו ריא ביוא .,הללק יד }

 געװ םעד ןופ ןרעקּפָא ךיז טעװ ריא ןוא , טָאג רעײֵא הוהי

 עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ ידּכ | טנייה ךייַא לעפַאּב ךיא סָאװ

 הוהי זַא ,ןייז טעװ סע ןוא* .טינ טנעק ריא סָאװ ,רעטעג

 טסמוק ּוד סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעגנערב ךיד טעװ טָאנ ייד

 גרַאּב ןפיוא הכרב יד ןלעטש וטסלָאז ,ןּברַא ּוצ סע ,ןיהַא

 ןענייז יז ,ָאיי ,ּלָביַצ גרַאּב ןפיוא הללק יד ןוא ,םיורג

 גנַאנרעטנואנוז וצ געװ םעד רעטניה ןדרַי טייז רענעי ףיוא

 ,ןיולפ םעד ןיא טציז סָאװ יִנֲעַנּכ םעד ןּופ .דנַאל ןיא ,ּוצ

 .הָרֹומ ןופ רעמייבנכייא יד ןּבעל ,לֶנלִג ןגעקַא

 דנַאל סָאד ןּברַא ןעמּוק ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא טייג ריא

 ,ןּברַא סע טעוו ריא ןוא ,ךייַא טיג טָאג רעיא הוהי סָאװ

 עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאז* ;ןענירד ןצעזַאּב ךיז ןוא

 = .טנייה ךייַא רַאפ גייל ךיא סָאװ ןצעזעג ןּוא םיקּוח

 הָכְרְבַהדַתֶא ;הָלָלְקּ הָכָרְּ םויה םֶכיֵנְּפִל ןתֹניִכלא הֵאְר 5
 .חּוצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא םטיהלא הוה תוצמדלֶא ועָמְשַת רֶׁשֲא |
 ןרוצָמִהַלֶא ּועְמְׁשִת .אל--סָא הָלְלְקַהְ :םָֹיַה םֶכְתֶא חכ

 קדוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ףךרדההךמ םָּתְרַמְו םֶכיֵהְלַא הָוהְי
 דקל רֶׁשֲא םירחא םיִהֹלֲא יִרֲחַא תֶכְלל םויַה םֶכְתֶא

 ץֶראָקדלֶא והלא הָוהְי ּדָיִבְי ִּכ הָהְו  ם = ָתָעְָי כ
 דֶכְרְּבַהַתֶא הָּתַתָנְ התשרל הָמָשַאָב הָּתַא--רֶׁשֲא

 קרָמָהדאלַה } :לביע הע הָלְלִּקַ-תֶאְו יִזרִנ רהדלע :
 יִנֲעַנְּכַה ץֶרֶאְּב ׁשֶמָּשַה אוְבְמ ְךרַּד ירחא ןּדְרַה רָבֵעְּב

 םּתַא יִּכ :הָרֹמ ינולא לֶצא ללה לּומ הָבְרָעָּב בֵׁשֹּיַה אל
 הרָוהָי-רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא תֶׁשרָל אכל ןּרְריה-תֶא םיִרְבֶש |
 םָּתְרַמְשו :ּהָּביםָּתְבִׁשיַו הָתֹא םֶּתְׁשִרִיו םכל ןתנ םֶכיֵהְלֶא בל
 . ןפנ יִכֹנָא רָשֶא םיִטְּפְׁשִּמַה-תֶאְו .םיִקְחַהילְּכ תֶא תושעל |

 :םויה םֶכיֵנְפִל
{ == 

 םתא םישרי םֶּתַא רֶׁשֲא םיוַה םֶׁש-ודְבֶע ד תוקפה .
 -לָּכ תַחַתְ תֹצְבנַה-לְַו םימְרָה םיִרָהָה-לַע םֶהיֵהְלֶא-תֶא

 םֶמֹבצַמ-תֶא םֶּתְרַּבִׁשְו טְמֹהְּבְזִמ-תֶא םֶּתְצַּתִנְו :ןְנֲעַר ץע ו
 םֶּתְרַּבִאְיעיִּת םֶהיֵהְלֶא יֵליִסְפ ׁשֵאְּב ןּופרְׂשִּת םֶהיֵרְׁשֲאַ

 זדוהיל ןֵּכ ןשעַ--אל :אּוהַה םיִקָּמַה-ןִמ םָמְׁש--תֶא ר
 ןע ד

 טכיִהְלֶא הָוהְ רַחְבִי-רֶׁשֲא םקָּמַה-לָא-סַא יב :םֶכוהְלֶא ה | =
 וׁשְרְרִת נכשל םֵׁש .מְׁש--תֶא םיִׂשָל יטב

 = .רעד הוהיסָאװ ו דנַאל םעד ןיא ןאט ּוצ ןטיה טל

 "רעטנוא .דרע רעד .ףיוא טבעל ריא סָאװ געט עלא ,ןּברַא ּוצ סע. ,ןבענעג ריד טָאה ןרעטלע ענייד ןופ טָאג

 טנידעג ןטרָאד ןּבָאה יז טעשרי ריא סָאװ רעקלעפ יד סָאװ רעטרע עלַא ןעגנערּברעטנּוא ריא טלָאז ןעגנערב

 ןּוא * .םיוב ןקיטּפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנּוא ןּוא ,ךעלגרעּב יד ףיוא ןּוא ,גרעב עכיוה יד ףיוא ,רעטעג ערעייז

 -ריא טלָאז רעמייבנצעג ערעײז ןוא ,רעניײטשלײז ערעײז ןכערּבעצ ןּוא ,תוחבזמ ערעייז ןפרַאװנײַא טלָאז ריא

 רעייז ןעגנערּברעטנוא טלָאז ריא ןּוא ,ןקַאהּפָא ריא טלָאז רעטעג עטצינשעג ערעייז ןּוא ,רעייפ ןיא ןענערּברַאפ

 סָאװ טרָא םעד ּוצ טרעײני .טָאג רעייַא הוהי ּוצ ,זייז יונ יו ךָאט "שי טלָאז ריא* ..טרָא םענעי ןופ 'ןעמָאנ

 ךייַא ריא טלָאז גנּואור ןייז וצ-ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ םיטבש ערעײַא עלא ןּופ ןלייוורעדסיוא טעװ טָאנ רעײַא הוהי

 וא ,רעפפָאטבָאלש ערעײַא ןוא רעּפּפָאדנַארּב ערַעייַא ןעננערּב ריא טלָאז ןיהַא ןּוא * .ןייג ריא טלָאז ןיהַא ןוא ,ןדנעו

 .וו .א .א ,וו ,וכ עוא



 דעה ָּא |

 זבפיתפרנו םקירדנו םקדָי תַמּורְּת תֶאְו םֶביִתְרְשֶעִמ
 .וזדוהו נפל םָׁש--םֶּתְלַכֲאו :םכנאצו םקְרְקְּב תָרַכְבּ
 רֶׁשֲא םֶכיֵָבּ ּקַא םֶכְדְיחַלְׁשִמ לֹכְב םֶּתְהַמְׂשּו םֶכיהְלֶא
 ' הםישע ונחנא רֶׁשֲא לכָכ ושעת אֵל :ךיִתלֶא הָוהְי כד
 0 =-רַע םָתאָב-אל יִּכ גוונְֵּב יָׁשיַה-לְּכ שיא א םיַה הפ
 -ןפנ הַא הָוהְירֶׁשֶא הלֲֵחַד-לֶאָ צָהינּמַה-לֶא הָּתִע
 יהָדהְי-רָׁשֲא ץרֶאְּב םָּתְבַׁשְו ןדריהיתֶא ֶּתְרַּבִעַו דל |

 = ביס כי לֵמ כל חינה םקְתִא א לח כל |
 א

 = טֶכיֵרְבעו םֶכיְִָבּו טֶכיֵנְבּו ו םתא ה הוה ספל 0
 .הֶלח קלח ול ןיא יִכ םֶכיִרעׁשְב .רֶׁשֲא ולַהְו םכיִתְדְמְִו
 * רשא קמ" ףיתלע הלצָתרפ ל .רֶמָׁשִה- :םֶכְּתַא

 ₪ ְךיִטָבְׂש רָב הוה רהבידרָשא םוקמְּבדַא כ :הארת |
 :ךוצמ יֵכֹנָא רֶׁשֲא לָפ השעמ םשו ,ףתלצ הלפת םש
 ש הָוחְי תַכְרְּכ רֶשְּב תְלַכְאְוו הפות ףשפנ תֹואילְכְּב לר
 -ֶּלְכאְירוהְטַהְו אָמְמה ךירָעְׁש-לֶכְּב ףךלְךתנ רע ףיקלַא
 ש ָנְּפְׁשִּת ץראָה-לצ ולכאת אֵל םָדָה קר ! ;ליֵאַבְו יֵבְצַּכ
 , שרית לנד רשעמ יְֶָׁשִּב לבאל ספותחאל םִיִמַּכ
 = רדת רֶׁשֲא יכלה ףנאצו ךרקְּב תרכְבּו ףרצה
 = ינלְכאּת דיִלֶא הָוהְי ינָפְלדַא ִּכ !ּףֶדָי תמורתו ףיתבדנו

 בי נבו הָתַא 'ב יָהְלֶא ָהָוהְי רֶחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּכ |
 הוהי נפל פקמשו ףירעשב רֶׁשֲא ולה ךֶתֶמאו ךרכע
 = דא בועְתְרפ ל רמָשה דד חַלׁשִמ לֶכְּב ךיִהלֶא
 ג ;רוהְיטיִחְרי-יִּכ = ס .ְּתְמְרַאדלַע ךמי-לָּכ ולה

 רֶׁשָב הָלְכֶא ָּתְרִמָאו ליב רֶׁשֲאַּכ לקסניתֶא לא |

 480 ה 000 ארומה ..
 = ןוא ,טנַאה רעייֵא ןופ גנודײשּפָא יד ןוא ,סרשעמ ערעײַא
 יד :ןוא ,ןּבָאג עקיליוויירפ ערעיײַא ןוא | ,םירדנ ערָעייַא

 ןוא * .ףָאש ערעיײַא ןוא רעדניר ערעײַא ןופ ןעונילטשרע

 ךיז ןּוא ,טָאג .רעייַא הוהי רַאפ ןסע ןטרָאד טלָאז ריא

 ןוא ריא ,טנַאה רַעייַא ןּופ וטפיוא ןצנַאג םעד טימ ןעיירפ

 "צג רה טָאה טָאג ןַײד הוהי יוו טיול ,ןטניזעגויוה ערעײַא

 רימ סָאװ ץלַא 0 ױזַא ןָאט טינ טלָאז ריא יי .טשטנעּב

 קיטרַאֿפטכער ויא סָאװ ץלַא רעכעלטיא טנייה ָאד ןעוט

 ןעמוקעג טינ דנוצֶא ויב טז ריא םורָאװ *  ;ןגיוא ענייז ןיא

 טיג טָאג ןייד :הוהי סָאװ גנוּברַא רעד ּוצ ןּוא ּור רעד ּוצ

 ןוא < ,ןדרַי םעד ןייגרעבירַא טעװ ריא וַא רעּבָא * = .ריד

 רעייֵא :הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ןצעוַאּב ךיז טעװ ריא

 עלַא ןופ ןעורַאּב ךייַא טעװ רע ןוא ,ןּברַא ְךייַא טכַאמ טָאג
 לא ןציז .טעוו .ריא ןוא ,םּורַא .דנור ןּופ טנייפ ערעײֵא

 טָאג רעײַא הוהי סָאװ טרָא רעד .ןייז לָאז יי ,טייקרעביו

 ,ןטרָאד ןעמָאנ ₪ ןעור ןכַאמ וצ ןלײװרעדסױא םיא טעװ |

 :ךייא לעּפַאּב ךיא סָאװ ץלַא ןעונערב ריא טלָאז ןיהַא

 ,רעפּפָאטכָאלש ערעײא ךוא רעפּפָאדנַארּב ערעײַא

 ןוא ,טנַאה רעייַא ןופ גנודיישפָא יד ןוא ,סרשעמ ערעײַא

 ןייז רדנמ טעוו ריא סָאװ םירדנ .ענעבילקעג ערעײַא עלַא

 רעַא הוהי'רַאפ ןעיירפ ךיז .טלָאז ריא ןּוא * ּ .טָאג וצ

 ןוא ,רעטכעט/.ערעײַא ןּוא ןז ערעיײַא ןוא ,ריא ,טָאג

 ןיא סָאװוֵל רעד ןּוא ,ןטסניד ערעייִא ןוא טכענק ערעײַא

 ןייק ןוא קלח ןייק טינ טָאה רע םורָאװ ;ןרעיוט ערעײַא <

 טסעוו .ּוד סָאװ טרָא .ןכעלטיא ןיא רעפּפָאדנַארּב-.ענייד ןעגנערבפיוא טינ טסלָאז ,ךיד :טיה * -

 דפלוא ּוטסלָאז ןטרָאד ,םיטבש .ענײד ןּופ םעניײא ןיא ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טְרָא םעד ןיא | טרעײניי עו

 | .ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ץלַא ןָאט וטסלָאז ןטרָאד ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב ענײד ןענערּב

 הכרּבילומ רעד ךָאניװ ,ןרעיוט ענַײד עלַא ןיא שיילפ ןסע ןּוא ןטכַאלש טסולעג ץרַאה ןייד ליפיוו טסנעמ רעּבָא *

 יװ;ןּוא שריה ַא יו יווא :ןסע:סע:געמ רענייר רעד יװ ױזַא רענַײרמוא רעד ;ןּבעגעג ריד טָאה רע סָאװ טָאג ןייד הוהי:ןּופ

 !:רעסַאװ;יװ יוזַא ןסיגסיוא סע וטסלָאז ךרע רעד ףיוא ;ןסע טינ.ריא טלָאז .טּולּב סָאד רֶאני

 ןענולטשרע לד וא ,ליא ןייד ןוא ןײװ-ןײד ןוא האובת ןייד ןופ רשעמ םעד .ןהעיוט .ענייד ןיא .ןסע .טינ .טסרָאט יז יי

 דּפָא יד .ןוא בָא .עקיליוויירפ ענייד ןוא יי רדנמ טסעוו ּוד סָאװ םירדנ עלא ןוא ,ףֶאש עני ןוא רֶעדְניִר ענד ןופ

 יא טו טָאג ןייד הוה סָאװ טרָא םעד יא .ןסע סע וטסלא טָאג ןייד הוהי רַאפ טרעיינ* ;טנַאה ןייד ןופ גנודייש

 | .ןרעיוט עניד ןיא סָאװ יול רעד ןוא טסניד ןייד ןוא טכענק ןײד ןוא ,רעטבָאט ןייד,ןוא ןיז ןייד ןוא ,וד ,ןלײװרעדסױא

 ..טנַאה ייד ןּופ וטפיוא ןצנַאג םעד טימ טָאג ןייד הוהי רַאּפ ןעיירפ ךיז טטלָאז ןוא

 - .דנַאל ןייד ףיוא געט עלַא ,יִוֵל םעד |

 ןָאלרַאפ ט טינ 3 טסלָאז ו ,ךיד 'טיה <

 = ןסע ךימָאל; :ןגָאו טסע וז ןוא ,טגָאועגוצ היד טָאה רע יו יוזַא ,קרַאמענ ןייד ןרעטיירברעד טעו טָאג ןייד הוהי זַא 7
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 ,שיילפ ןסע ּוצ ןטסּולעג טעװ ץרַאה ןייד לײװ ,'שיילפ

 ּביוא** .טסּולעג ץרַאה ןייד ליפיוו שיילפ ןסע ּוטסנעמ

 טָאג ןייד הוהי סָאװ טרָא רעד ריד ןּופ טייוו ןייז טעוו סע

 וטסלָאז ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ ןלייוורעדסיוא טעװ

 טָאג סָאװ ףָאש ענייד ןּופ ןּוא רעדניר ענייד ןּופ ןטכַאלש

 ןסע ןּוא ,ןליופַאב ריד ּבָאה ךיא יװ יױזַא ,ןּבענעג ריד טָאה

 רעּבָא**  .טסולעג ץרַאה ןייד ליפיוו ןרעיוט ענייד ןיא

 ַא ןוא שריה ַא טסע עמ יו
 .ןסע סע געמ םענייר ןטימ םענייא ןיא רעניירמוא רעד

 טּולּב סָאד םורָאװ ,טּולּב סָאד ןסע ּוצ טינ טסעפ יז רֶאנ

 ןטימ ןּבעל סָאד ןסע טינ טסרָאט ןּוא ,ןבעל סָאד זיא

 ּוטסלָאז דרע רעד ףיוא ;ןסע טינ סע טסלָאז* .שיילפ

 ידּכ ,ןסע טינ סע טסלָאז* .רעסַאװ יװ ױזַא ןסיגסיוא סע

 וד ןַא ,ריד ךָאנ רעדניק ענייד ןּוא ריד ןייז טוג לָאז סע

 .טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט טסעװ

 יב ןייז ןלעוו סָאװ ןכַאז עטקילייהעג ענייד רֶאנ* =

 םעד ּוצ ןייג ןוא ןעמענ ּוטסלָאז ,םירדנ ענייד ןוא ,ריד

 ןכַאמ ! טסלָאז ןוא * ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא

 ףיוא ,טּולּב סָאד ןּוא שיילפ סָאד ,רעפּפָאדנַארּב ענייד

 ענייד ןופ טּולּב סָאד ןּוא ;טָאנ ןייד הוהי ןופ חֹּבומ םעד

 חּבומ םעד ףיוא ןרעװ ןסָאגעגסױא לָאז רעפּפָאטכַאלש

 טיה * .ןסע וטסלָאז שיילפ סָאד ןּוא ,רַאה ןייד טָאג ןּופ

 האר ,םירבד

 ;ןסע סע ּוטסלָאז ױזַא ,דניה

 2 ,גי-21 ,בי

 .לכאפ ָּךֶׁשְפַנ תַוַא-לְכִּב רׂשְּב לֶכָאְל ךֶׁשְפִ הַָאְתייִכ
 ליִלא הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַה ְּךֶּבִמ קַחְרָיייִּכ :רָׂשָּב אכ

 ןֵתָנ רֶׁשֲא ּךְנאָצִמּו רק ּתְחַבְח םָש ָמְׁש םושל
 זךוא לֶכְּב ןיֶרְְׁשִּב ַתְלַכָאְו דתיוצ רֶׁשֲאַּכ ₪ הָוהְי

 ונלְכאָּת ןֵכלֵלאָה"תֶאו בְצַה-תֶא לֵכְָי רֶשֲאַ ךַא :ףֶׁשְפַנ בכ
 ילָכֲ יִּתְלִבְל קח קֶר :יְלְכא וָדְחַי רֹולָטַהְו אֵמָּטַה כ

 ;רֶׂשְּבַה-ִִע ׁשֶּפְּנַה לָכאֹהיאלְו שפה אוה םֶּדַה יִּכ םָּדה
 ןעמל ונלְכאָּה אֵל :םִיָמַכ ינכפשת ץֶרַאָה-לַע נלְכאָּה אל כ

 :הָדְוהְי יניעְב ךשיה השעתייכ ףירחא דינְבְלו ףל בסי
 -ילָא תאָבּו אשת ףירדנו ךל יהי -רֶׁשֲא ךיׁשָדָק קָר וכ
 םֶּדַהְו רֶׂשְּבַה יִתלְע ָתיֵׂשָעְו !הָוהְי רֶחְבִי-רֶׁשֲא םוקמה מ

 הַּבוִמ--לַע ר .ךפשו חבד הלא הָוהְי חַּבזִמ-לַע
 .-שָּכ תא ָּתְעַמְׁשְו רמש :לֵכאֹּת רֶׁשְּבַהְו ףיֿפלָא הָוהְי חכ

 בִי ףל ביי מל ָךְוצִמ יכנִא רֶׁשֲא הֶּלִאָה םיִרְבּדַה
 הדוח ןניעפ רֶׁשּיַהְו בֹּמַה הֶׂשִעַתיּכ םלועירע לירחא

 רש םִונַה-תֶא ךילֶא הֶוהְי תיִרְכַיּכ  ם ;ףךיִהלֲא ילש
 ָּתְבַׁשָיְו םֶתֹא ּתְׁשַרְָו ד ְךינֶּפִמ םֶתֹוא תֶׁשֶרְל הָמָׁש"אָב הָּתַא

 םֶדְמָׁשַה יִרֲחַא םהירחא שקנתהפ דל רמשח :םֵצְרַאְּב ל
 םיוגה ּודְבִעַי הָכיֵא רמאל םקיקלאל ׁשרְרִּתְִפּו ּךינֶפמ

 ;רַשַעְתיאל :ינָא-םַג .ָּכיהְׂשִצֶָו םֶהיֵהְלָא-תֶא הֶּלֵאָה אל
 ושָע אֹנָש רֶׁשֲא הֶוהְי תַבֵעֹוְּת-לֶכ יִּכ יָה לֶא הוהיל ןכ

 שָאָב ופְרְׂשִי םָהיֵתְנִּב-תֶאְו םֶהיֵנְב-תֶא םנ יִּכ םֶהיַהְלאְל <
 . | :םהיהְלאל

 ורָמְׁשִת ותא םֶכְתֶא הֶּוִצְמ וכלא רֶׁשֲא רבה תא א
 / 8 - !טטמ עָרְנְת אֶל ויל ףְסֹתיאָל תושעל

 זרוא וא קא נו םוִלָח סלח ו וא איִבָנ דְּבְרְקְּב םוקיפ כ

 ךיי קח אב

 ריד זך רערעקנ ענייד ןוא ריד ןייז טּוג לָאז סע ידּכ ,ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא ןכרָאהעג טסלָאז ןוא

 .טָאג ןייד הוהי ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער ןוא טּוג זיא סָאװ ןָאט טסעוו וד זַא ,קיבייא ויב

 ןּוא ,ריד רַאּפ ןופ ןבײרטרַאפ ּוצ יז ,ןיהַא טסמּוק ּוד סָאװ רעקלעפ יד ןדיינשרַאפ טעװ טָאג ןייד הוהי זַא *

 יו םעדכָאנ ,ןָאטּוצ כָאנ ייז ןרעװ טלכיורטשעג טינ טסלָאז ,ךיד טיה * ,דנַאל רעײז ןיא ןצעזַאּב ךיז ןּוא ,ןעשרי ייז טסעװ

 יד ןגעלפ יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעטעג ערעײז ךָאנ ןגערפכָאנ טינ טסלָאז ןּוא ,ריד רַאפ ןּופ ןרעוו טקיליטרַאפ ןלעװ ליד

 םורָאװ ;טָאג ןייד הוהי וצ יװַא ןָאט טינ טסלָאז** .ןָאט יװַא ךיוא ךימָאל ָאט ?רעטעג ערעייז ןעניד רעקלעפ עקיזָאד

 יז ערעײז ןליפַא םורָאװ ;רעטעג ערעייז ּוצ ןָאטעג ייז ןּבָאה ,טנייפ טָאה רע סָאװ .הוהי ןופ טייקידרעוומוא רעדעװטעי

 .רעטעג ערעײז וצ רעייפ ןיא יז ןענערּברַאפ רעטכעט ערעײז ןוא

 טסלָאז ןּוא ,וצרעד ןגיילוצ טינ טסלָאז :ןָאט וצ ןטיה ריא טלָאז סָאד ,ךַײַא לעפַאּב ךיא סָאװ טרָאװ סָאדלַאי יי

 .ןופרעד ןרענימ טינ

 ןכייצ ַא ןבעג ריד טעוו רע ןּוא ,תומֹולח ןּופ רעמולח ַא רעדָא ,איבנ ַא ןייטשפיוא טעו ריד ןשיווצ א = -
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 ג רמאל ךיִלֵא רכד"רשא תֶפמַהְו תואָה אָבּו :תפמ וא
 = בֶדְבעָג םחְעדידאל רֶׁשֲא םיִרָחֲא םיִהלֶא ירחא הפלג
 1 יסלַחה םלוח"לא וא אוהה איבְנה יִרְבְדלֶא עמשת אל
 טככשיה תַעֵדְל םֶכְתֶא ֶכיֵמְלֶא הָוהְי הָסְֵמ יִּכ אוָהַה
 !םֶכָׁשְפַנ-לֶבבּוםֶכְבַבְל-לָכְּב טֵכיְֵלֶא הָוהִי-תֶא םיִכָהָא
  ווָתֹוְצִמיתֶאְו ואריִת יָתֹאָו ּוכָלִּת םֶכיֵהְלֶא הָוהְי יֵרֲחַא
 איִבָנַהְו !ןּוקָּבְרִת ובו ּודְבעַת ותאְ ועָמָשִת ולקְבּו ורְֹׁשִמ
 -לַע הָרָס-רּבִד יִּכ תֹמּ אּוהַה םֹולֲחַה טלה וא אּוהַה
 לדפהו םירצמ ץראמ ו םֶכְמֶא איִצֹּמַה םֶכיְִלֶא הוה
 ףיִהלֶא הוה ךוצ רֶׁשֲא ךרדקְדמ חיסל םיִדְבִע תיֵּבִמ
 יָא ּךחיִסְי יִּכ ס' ְּּּבְרִִּמ ערה קרטה הֵּב תֶכָלְל
 רֶׁשֲא ער וִא ּדְקיִח תשא א תבוא ְךנֹביוִא מַאְדִב
 םיִרֵחָא םיָהֹלֶא הָדְבעְֶו הֶכְלִנ רמאל רֶתְּכ ָךֶׁשִפַנְּ
 ח בָׁשֲא םיִמַעָה יָהֹלֶאָמ :ךיִתֹכֲאַו התא ָּתְעדִי אֵל לׁשֲא

 קרצקמ ָּךֶּמִמ םיִקֹחְרָה וא ףילא םיברקה םֶכיֵָביְִמ 0
 5 ןיִלֶא עמשת אָלְו : הבאתחאל ּ:ץֶרָאָה הצקדדעו ץֶרֶאָה
 יִּכ :ויָלָע הככְתיאְלְו לֶמְחַתדאלְו ויָלָע ל ליע םוחְתיאְלְ

 יא :

 א

" 

 = ײלָּפ דו וָתיִמֲהְל הָנׁשאִרְב וָּכיהְיהִּת די ּונָנרַהְּת ה
 לחידחל שקב יִּכ תַמְו םִנָבִאְב ֹוָּתְלקְמּו :הָנֹרֲחַאּב םָעָה א 8

 : םיִדָבִע תיכמ םִיַרְצִמ ץֶרָאמ ּךאיֶצּמַה ולא הָוהְי לעמ |
 רֵבְּדַּ תושעל ופסוידאלו אר ָעְמְשְי סֵאָרְׂשִי-לֶכּו
 + ָׁשֲא ְיִלָע תֶחאְּב עמָשְתִּכ ם !ּדֵבְרקְּב הזה עֶרֶה
 יי םיִשָנֲא ּואְצִי :רמאל םָש תֶבֶׁשְל ףל ןתנ פלא היה
 הָכְלִג רמאל םֶרע יבשת וריק ד ףכְרקמ לעלְביִיְּב

- 

+ 

 הרָתְׂשִָנ רֶבָּדַה וָכָנ תֹמָא הגה .בטיה ףלאשו תרקחו
 ד וז : 71

 ₪ י רע ישות הָּכִת הכה כרקְּ תאוה הב

 ינוב ץנק 42

 ב

 יט ָּתְׁשַרָרְו !םּתְעַדְייאְל רֶׁשֲא םיִרָחֲא .םיהלַא הרבע
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 סָאװ רעדנּוװ סָאד ןוא ןכײצ רעד ןוא י--רעדנּוװ ַא רעדָא
 ּוצ יױזַא- ןעמּוקנָא טעװ ,טנָאזעגסױרַאפ ריד טָאה רע
 טסנעק ּוד סָאװ--רעטעג עדמערפ ךָאנ ץייג רימָאל :ןגָאז
 יד :ּוצ ןרעהוצ טינ ּוטסלָאז+ ;ןעניד יז רימָאל ןּוא-טינ

 ןופ רעמולח םענעי רעדָא ,איבנ םענעי ןּופ רעטרעוו

 ידּכ ,טָאג רעיַא הוהי ךייִא טװּורּפ סָאד םורָאװ ,תֹומֹולח

 רעיא .טימ טָאנ רעייֵא הוהי ּביל טָאה ריא ּביוא ןסיוו וצ ,
 הוהי ךָאנ" .לעז רעצנַאג רעיא טימ ןּוא ןצרַאה ןצנַאנ

 ארֹומ ריא טלָאז םיא רַאפ ןּוא ,ןייג ריא טלָאז טָאג רעײַא

 לוק ןייז ּוצ ןּוא ,ןטיה ריא טלָאז טָאּבעג ענייז ןוא ,ןּבָאה

 - םיא ןָא ןּוא ,ןעניד ריא טלָאז םיא ןּוא ,ןרעהוצ ריא טלָאז

 רענעי רעדָא יאיבנ רענעי ןואי - .ןטפעהַאּב ךיז ריא טלָאז

 טָאה רע לײװ ,ןרעװ טייטעג לָאז תומולח ןּופ רעמולח

 ךייֵא טָאה סָאװ ,טָאג רעיא הוהי ןנעק גנּורעקּפָא טדערעג

 | -סיוא ךיד טָאה סָאװ ןוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגיוצעגסיורַא

 יֿפָארַא ךיד ידּכ-טפַאטטכענק ןופ ויוה םעד ןופ טויילעג

 .ריד טָאה טָאג יד הוהי סָאװ געװ םעד ןּופ ןריפוצ

 | סָאד .ןעמַארסױא טס ןוא .םיא ןיא ןייג ּוצ ןלױּפַאּב

 | | .ריד ןשיווצ ןופ יב

 רעדָא ,רעטומ ןייד ןופ ןוז רעד ,רעדורב ןייד ואי =

 ןייד .ןופ בייוו יד רעדָא ,רעטכָאט ןייד רעדָא ,ןז ןייד

 ,לעז ןגיא ןיד יװ יו זיא סָאװ ,רבח ןייד רעדָא ,םעווּב

 ג טסָאה וד טינ סָאװ--רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג רימָאל :ןנָאז וצ יװַא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןדערנָא ךיד טעו |

 רֶעדָא ,ריד וצ טנָאנ ךענייו סָאװ יד ןּופ ,ךייַא םּורַא סָאװ רעקלעפ יד ןופ רעטענ יד ןּופ = ;ןרעטלע ענייד טינ ,טנעק |

 וצ ןרעהוצ טינ ןּוא ,םיא ּוצ ןקיליװניַא טינ ּוטסלָאז'-דרע קע ויב דרע קע ןופ ,ריד ןופ טײװ ןעניײז סָאװ יד ןּופ

 | טרעיינ 9 .ןקעדרַאפ טינ םיא ןּוא ,ןעמירַאּברעד טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,ןעניוש טינ םיא לָאז גיוא ןייד ןּוא ,םיא

 ןצנַאנ ןּופ טנַאה יד ךָאנרעד ןוא ,ןטייט ּוצ םיא עטשרע יד םיא ףיוא ןייז לָאז טנַאה ןײד ;ןעגרה םיא ּוטסלָאז ןעגרה |

 -ּפָארַא טכוזעג ךיד טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא טסלָאז ןוא יי .קלָאֿפ |

 ץנַאג ןוא * .טפַאשטּכענק ןּופ ויוה םעד ןּופ , םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןופ ןריפוצ

 .ריד ןשיווצ ךַאז עטכעלש עקיוָאדיד יװ יױזַא ןָאט טינ רעמ ןלעװ ןוא ,ןּבָאה ארומ ןלעװ ןּוא ןרעה ןלעוו לארׂשי

 יוזַא ,ןטרָאד .ןעניוװ ּוצ ,ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ טעטש ענייד- ןופ רענייא ןיא ןרעה טסעװ וד ןַאפ =

 ַאּב יד טריפענּפָארַא .ןּבָאה ןּוא ,ריד ןשיװצ ןופ טײל .עקיטכערטרעדינ ןטערטעגסױרַא ןעניז סע-* :ןגָאז ּוצ

 ןּוא* ";טינ טנעק ריא סָאװ-רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג רימָאל ;ןגָאז ּוצ יװַא ,טָאטש רעײז ןּופ רעניווו

 -ידרעוומּוא :עקיזָאדיד  ,קיטכיר תמא זיא ךַאז יד טשרע ,ןגערפכָאנ טו ןוא ןשרָאפסיוא ןּוא ןכױזכָאנ טסעוו

 טָאטש רעקיָאדרעד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןגָאלשרעד ןנָאלש ּוטסלָאזי* ,ריד ןשיװצ ןרָאװעג ןָאטעג זיא טייק
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 יתֶאְו ּהּב-רָׁשֲאילְּכיִתֶאְו התא םרחה .ברחייפל אהה  ןיא סָאװ עלַא-יז טסיװרַאפ ;דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ

 ךותדלֶא ?פקת ּהָלָלְׁש-לָּכיתֶאו ;םֶרָהייִפְל הָתְמַהְּב + |
 ליִלָּב הללש-לבדתאו ריִעָה-תֶא שָפְב ָּתְפרָׂשְו ּהְבֹהְר

 דאל דע הנְּבִת אל םלוע לת הָתָיה אלא הוהיל = ןופ ןטימ ןיא ןביילקפיונוצ ּוטסלָאז םיורקַאז ןצנַאג :ריא

 ןורחמ הָוהְי ושי עמל םֶדָקַהִמ הָמואְמ ּךְָיְּב | קַּכְדִי - ריא טימ טָאטש יד רעייפ ןיא ןענערּברַאפ ןּוא ,קרַאמ ריא

 עַּבׁשִנ רֶׁשֲאּכ דברה ָּךְמַחְרְו םימחר רמת פא |

  -תרָא למשל ךיִהלֶא הָוהְי לוקְּב עַמְׁשִת יכ :דיִתֹבֲאַל שי
 יניֵעְּב רֶׁשְּיַה תֹוׁשֲעַל םויה ד עג יִכָא רֶׁשֲא ויִמוצִמדלּכ

 | הם :ףיֶהלֶא הָוהְי  ךיו לָאז םרח םעד ןּופ ךַאז םש ןייק ןּוא * .ןרעװ טיוב

 0 ה די = ןרעקּפָא ךיז לָאז טָאג ידּכ ,טנַאה ןייד ןיא ןּפעלקנָא טינ

 מישאל ודָנְתַת אֵל םכוקלא הותיל םֶּתַא םִינָּב בר = | |

 קדוהיל התא שוחק םע יִּכ ;תֶמָל םֶכיֵנע  ןיִּב הָחְרָק ג |

 'לפמ .הֶלְנָס םַעְל ול תויהל החי רַחְּב ְּךֶבּו ףיֶהֹלֶא - רע יװ יװַא ,ןרעמ ךיד ןוא ,ריד ףיוא ןעמירַאּברעד ךיז

 ןוא" .דרעװש ןּופ ףרַאש ןטימ ,תומהּב עריא ןּוא ,ריא

 לָאז יז ןוא ,טָאג ןייד הוהי ּוצ ןצנַאג ןיא ,ּבױרקַאז ןצנַאג

 עגּפָא טינ רעמ לָאז יז ;ןפיוה-הברּוח רעקיבייא ןַא ןייז

 ןּוא ,גנּומירַאּברעד ןעקנעש .ריד ןּוא ,ןרָאצמירג ןייז .ןּופ

 -לָּב למאה אל ּם :המדאה ינּפ-לַע רֶׁשֲא םיִּמַעַה : ןרעהּוצ טסעוו ּוד זַא * ;ןרעטלע ענייד ּוצ ןרָאוושענ טָאה

 םיִבָׂשְכ הש רוש ּולְכאֹּת רֶׁשֲא הָמָהְּבַה תאו :הָבֵצֹּת - = טאבעג ענייז עלַא ןטיה וצ ,טָאנ ןייד הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ

 -לָכְו :רָמָה ואָת ןשידו קא דּמחְויִבְצּו לא :םעהשו * |
 תלעמ תוסרפ יִתְש - תַעַמׂשְו הָסְרפ תֶסֶרְּפַמ הָמָהְּב | "ראפטכער זיא סָאװ ןָאט ּוצ ,טנייה ריד טיבעג ךיא סָאװ

 | ןלְכאָה אל הָז-תֶא דא לכה התא הָמֵהְּבַּב הָרִג )=  .טָאג ןייד הוהי ןו א יד ןיא קיט

 ילָמְנַהיתֶא הָעּוסְׁשַה הָסָרַּפַה יסירפממו הָלָגה ילעממ | | 0

 הדָסְרַפּ המה הר הָלעַמייכ ןֶפָשַהתֶאְ תֶבָנְרַאָה-תֶאְו טלָאז ריא ;טָאג רעיײַא הוהי זצ ריא טיז רעדעק 1 די

 סיִרָפַמדיִּכ ריִזֲחַה-תֶאְו :םכל םֶה םיִאְמט ּוסיֵרְפַה אֵל ח +

 ולכאת אלו םֶדָׂשְּבִמ םכל אּוה אֵמָמ הנ אלו אוה הסרפ
 .רֶׁשֲא לֶּכִמ וטכאה ; הָזיתֶא ס  :ועָנִת אל םֶתָלְבִנבּו ט

 רֶׁשֲא לכו ןולכאת תשקשקו ריִפִנְס ולייוׁשֲא למ םִימַּב  -רעדסיוא טָאג טָאה ךיד ןוא ,טָאג ןייד הוהי ייב וטסיב

 ם :םֶכָל אּוה אמט ילכאה אל תשקשקו ריִּפנְס יא רעקלעפ עלא ןופ ,קלָאפ ןניא ןַא רַאפ ןייז וצ םיא טלײװ
 סה .ולכאת"אל רֶׁשֲא הו ;ולכאת הרהמ רוּפצלָּכ =

 ן ףנימל | הידהְו הָיִאָהדתֶאְו הֶאְרָהְו !הָינְֶעָהְו סְרֶפהְ רשנה 1 |

 -תֶאְו םמְַַּה-תֲאו הָנֲעַיַה תב תַאְו ;ונימל בֶרֹע-לְּכ תֶאְו ₪  ןענייז סָאד * .טייקידרעוומוא ןייק ןסע טינ טסלַאְו | :

 ןּוא ,ספעש ַא ,סקָא א :ןסע טנעמ ריא סָאװ תומהב יד

 ןשיווצ ךילפ ַא ןכַאמ טינ ןּוא ,ןדײנענײֵא טינ ךיײַא |

 קלָאפ קילייה ַא םורָאװ* .ןטיוט ַא .ךָאנ ,ןגיוא ערעײֵא

 .דרע רעד ןופ טביועג ןפיוא סָאװ

 = א ןוא ,גיצדליוו ַא ןוא ,לעוַאג א ַא ןוא ,קֶאּביטש א ןוא ,שריהמַאד א ןוא ,שריה : ןוא ,דניה א ,גיצ ַא

 ,ןעיולק "ןוצ .ףיוא ןטלָאּפשעצ ריא ייב ןענייז 4 ןוא ,ןעיולק טימ טױלקַאּב) זיא סָאװ המהּב עכעלטיא ואי

 ןענייו סָאװ יד ןופ ןסע טינ ריא טרָאט עקיוָאדיד רעּבָאי .ןסע ריא טנעמ יז ,תומהּב ןשיװצ הָרְגיהלְעַ ויא סָאװ

 ,לעניק םעד וא ,וָאה םעד ןוא ,למעק םעד :ןעיולק ענעטלָאּפטעצ טימ טיולקַאּב ןענייז סָאװ יד ןופ ןוא ,הָרהלָעַמ

 ,ריזח םעד ןוא*  .ךייִא רַאפ ןיירמוא ןענייו יז ;טיולקַאּב טינ יז ןענייז ןעיולק טימ רעּבָא ,,ײז ןענייז הָרָניִהַלֲעַמ לטו

 טינ ריא טרָאט שיילפ רעייז ןופ .ךייַא רַאפ ןיירמוא זיא רע ;הָרָגיהְלֲעַמ טינ רעּבָא ,רע זיא ןעיולק טימ טױלקַאּב ליו

 | | ..ןרירנָא טינ ךיז ריא טרָאט הֹלַבנ רעייז ןָא ןּוא ,ןסע

 :ןסע ריא .טגעמ ןפוש ןוא .ןרעדעפסילפ טָאה סָאװ ץלַא :רעסַאװ ןיא סָאװ ץלַא ןּופ ןסע ריא טנעמ עקיוָאדיד <

 | 2 .ךייַא רַאפ ןיירמּוא זיא סָאד ;ןסע טינ ריא טרָאט ןפיש ןּוא ןרעדעפסּולפ טינ טָאה סָאװ ץלַא ןּוא <

 רעד :ןסע טינ ײז ןופ טרָאט ריא סָאװ יד ןעניז סָאד ןוא* .ןסע ריא טגעמ ףוָע םעניר רעדעווטעי יי

 ךיּבָאה רעד ןּוא ,לגיופקלַאפ רעד ןּוא ,ײװ יד ןּוא = :רעלדָאצרַאװש רעד ןּוא ,רעכערּבנייב רעד ןּוא ,רעלדָא

 ןּוא ,רעּברַאּפשטכַאנ רעד ןוא ,לגיופסיורטש רעד ןּוא יז ;םינימ ענייז טיול ּבָאר רעדעווטעי ןוא * ;םינימ ענייז טיול |



 3 ,וט-ו6 די

 דט ו םֹוָּכַהרתֶא .גוהעמל .ץנה--תֶאְו ףחשה |
 הי הָדיִסֲחַהְו ךֶלָשֲה-תֶאו הָמָחְרְהְ"תֶאו תֶאָּקַהְו ּתֶמָׁשְנּמַהְ
 יי אמט ףועה ץרש לכו! ףלטעה תפיכודהו ּהנימל הָּפְנֲאָהְ
 אב ל מאת אֵל :ּולכאת רָֹחָמ ףָע-לְּכ ;ולְכָאְי אל םכל אּוה
 - טכָמ וא ּהָלְכַאַו הת יִרָעְׁשִּב-רֶׁשֲא רגל הָלֵבָע-לָב
 ר ג לבת דוקלא החיל הָּתַא שודק םע יִּכ ירבנל
 ּפ 00 מא בֵלַחְּב

 'מח דאו הֶדָׂשַה אציה דערז תַאּובְּת-לֶּכ תֶא רשת רשע |
 ןכ חְבירשֲא םִָֹּמַּב הלא הָוהְי | ינפל תלכְאו ּוהְנֶׁש
 תררכְבו ךֶרָהְצְִו ףשְרית נגד ךשָעמ םָׁש מש ובשל
 -לָּכ הלא הָהְי-תֶא הֶאְִל דֵמלִּ ןעֶמְלֹד ףנאצו ָךֶרָקְּב
 דג נתֶאְש לֵכּות אָל יּכ דֶרֶַּה ךֶּמִמ הָּבְריייִכְו !םיִמָיַה
 םוָׂשָל ףיִהלֶא הָוהְי רַחָבִי רָׁשֲא םוקמה ֶּמִמ קַחְרִייִּכ
 הכ ְּררַצְו ףמָּכַּב הֶתַת :ךיִהלֶא החי כרבי יִּכ םֵׁש מש
 זירֹודָי .רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקּמַהילֶא ְָּכִלָהְ די םכָּבַה

 כ יקּבַּב ףֶׁשְַנהִָאְּירְׁשֲא לֹכְּב ףֶכָּכִה הָּתַתנ ב ךיֶהלֲא
 לכו דשפנ לאשת רֶׁשֲא לֶכָבּו דָכְׁשַבּו ןַײבּו ןאצבו |

 ט יולהְו :ףתיבו התא ּתְקמְשו והלא הָוהְי ינפל םָׁש
 דמעה לחנו קלה ול ןיא יִּכ נכס אל ךיֶרָׁשּברׂשֲא
 חכ ְּתֶאּובְּת לשעמילָּתֶא איצות םיִנָׁש שלש הצקמ ם
 -. פט קלַח ולא יִּכ ולה אָבֹו רעש תחנה אהה הָנָשּב
 ילכו ד ישב דשא הָנָמְלַָהְו םויהְו רגד! ךמע הָלחְ
 .רָעַאְד דחו העל ללא הָיחְי כרב < שבטו

 0/9 וש

 יב * הטמשה רכּד ה :הממש הָׂשֲעַת םנשיעַבָׁש ? קמ
 שנאְל ּוהָעַרְּב השי רֶׁשֲא ויי השמ לֵעְצילְּפ טומָׁש

 ירְכנַתֶא :היהיל הָטמְש ארקדי ויחאתֶאְו הפרדת

 האר ,ם ירבד |

 ידי ;םינימ עניו טיול רעברַאּפש רעד ןּוא ,לגיופ-םי רעד |

 רַעָד ןוא והוא רעד ןוא ,לײַאקָאטש יד ןּוא ,לייַא

 - ןוא<- ;רעסערפשיפ רעד ןוא ,רעייג רעד ןוא ,ןַאקילעּפ

 רעד ןּוא ,םינימ ענייז-טיול לשוב רעד ןוא ,ךרָאטש רעד

 -עג רעדעװטעי ןוא *  .ויומרעדעלפ יד ןוא ,ןָאהרעױא

 טינ ןרָאט יז ;ךייַא רַאפ ןיירמוא ויא גנונעמדיוו עטלגילפ
 .ןסע ריא טנעמ ףוָע םענייר רעדעווטעי = -.ןרעװ ןסעגעג

 -עגניַא םעד ;הלַבנ ןייק ןסע טינ טלָאז ריא =

 -קעװַא סע ּוטסגעמ ןרעיוט ענַײד ןיא סָאװ ןטרעדנַאװ
 :ןדמערפ ַא וצ ןפיוקרַאפ רעדָא ;ןסע סע לָאז רע ,ןּבעג

 ..טָאג ןייד הוהי ייּב ּוטסיּב קלָאפ קילייה ַא םורָאװ

 ,ךלימ סרעטומ יי ןיא:עלעקיצ ַא ןכָאק טינטסלָאז |

 ןּופ גָארטניײַא ןצנַאג םעד ןרשעמ ּוטסלָאז ןרשעמ <

 :ףעלרעירָאי דלעפ ןייד ןּופסױרַא טמּוק סָאװ ,העירז ןייד |

 סָאװ טרָא םעד ןיא ,טָאג ןייד הוהי רַאפ ןסע טסלָאָז ןוא =
 ,ןטרָאד ןעמָאנ ןייזןע ּור-ןכַאמ ףצ ןלַײװרע דס יוא טעװ רע

 - ןייד ןופ ןּוא :,ןייוו ןייד ןופ ;האּובִּת ןייד ןופ רשעמ םעד

 ןייד הוהי רַאפ .ןּבָאה ּוצ ארומ ןענרעל טסלָאז יד ,ףָאש
 ליפ .ּוצ ןיז טעװ געװ רעד בוא ןוא < :.געט .עלַא טָאג
 ,ןגָארטקעװַא ןענעק טינ סע טסעװ ּוד ביוא ,ריד רַאּפ
 -רעדסיוא םיא טעװ טָאג ןייד הוהי סָאװ טרָא רעד לײװ
 רָאפ טייוו וצ ןייז טעוו ,ןטרָאד ןעמָאנ ןַײז ןָאט ּוצ ןלייוו

 ןייד ןיא ןדנוּבעגנַײַא טלעג סָאד ןעמענ ןוא ,טלעג ףצ ןכַאמ סע ּוטסלָאז** ,ןשטנעּב ךיד טעװ טָאג ןייד הוהי זַא ,ריד |

 ףיוא טלעג טָאד ןּבעגסױא טסלָאז ןּוא*י ;ןלײװרעדסױא םיא טעװ טָאג ןייד הוהי סָאװ טרָא םעד ּוצ ןייג ןוא ,טנַאה

 - סָאװ ץלַא ףיוא ןּוא ,קנַארטעג ףיוא ןוא ןייוו ףיוא ןּוא ףָאש ףיוא ןוא רעדניר ףיוא ,ןטסּולעג טעו ץרַאה ןייד סָאװ ץלַא

 ןוא * + .טניזעגזיוה ןייד ןוא ּוד ,ןעילרפ ךיז ןּוא ,טָאג ןייד הוהי רַאּפ ןסע ןטרָאד טסלָאז ןוא ;ריד טגנַאלרַאפ ץרַאה ןייד

 .ריד ייּב הלחנ ןייק ןוא | קלח ןייק טינ טָאה רע םורָאװ ,ןזַאלרַאפ טינ ּוטסלָאז םיא ,ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ יןל םעד !

 -קעװַא ןוא ,האּובּת ןייד ןופ רשעמ ןצנַאג םעד ןגָארטסױרַא ּוטסלָאז רָאי םענעי ןיא--רָאי ירד עלַא ןופ ףוָס םוצ*

 = רעד ןוא:,ריד ייפ הלחנ ןייק ןוא קלח ןייק טינ טָאה רע לײװ;יוֵל רעד ןעמּוק לָאז סע ןוא 5  .ןרעיוט ענייד ןיא ןגייל

 לָאז טָאג ןייד הוהי ידּכ יי טַאז ןּוא ןסע 4 יז ןוא ,ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ ,הנמלַא יד ןּוא ,םותי רעד ןוא ,רעדמערפ |

 ..ןָאט טסעו וד סָאװ טנַאה ןייד ןּופ גנּואֹוט רעדעװטעי ץא ןשטנעפ רד

 רעדעווטעי :הטימש ןופ יד רעד :זיא סָאד ןוא -;הטימש .ןכַאמ וטסלָאז רָאי ןּביז עלַא ןּופ ףוס םּוצ ן 7 %
 ןייז :ןוא -רבח וו | ןּופ -ןענָאמ- טינ | לָאז .רע :רבח- ןייז ןעילעג טָאה רע סאו | ןוָאלּפָא לָאז : בֹוחילעּב ₪

 סָאװ ןופ רעּבָא ,ןענָאמ וטסנעמ ןדמערפ םעד ןופ* .טָאג ּוצ - הטימש .ןפורעגסיוא טָאה עמ ןעוו ,רעדורב
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 יִּכ םֶפֶא :ךֶדָי טמשת ךיִהָאיתֶא ָּךְל הָיָה רֶׁשֲאַו ׂשֶנִּת ד .טנַאה ןײד ןָאלּפָא ּוטסלָאז רבח ןייד יב טמוק ריד
 .רׁשֲא ץֶרָאְּב הָוהְיךְֵרָבְי ּךֶרְבייִּכ ןויִבֶא ָּךְּביהְהִי אֵל

 עוָמְׁשי-םִא קר :הָּתְׁשַרְל הָלֲחְנ ךֶלְדַתנ והלא הָוהְי ה
 הוְצִּמַה-לָּכ-תֶא תֹוׂשָעל רמְׁשִל ךיִהלֶא הָוהְ לוקְּב מש
 דקר הלא הָוהְייִּכ :םֹיַה ָךְוצִמ יִכָא רֶׁשֲא תאוה
 טבָעְת אָל הֶּתְַו םיִּבַר םיג ְָּטַכֲעהְו לרב רֶׁשֲאּכ

 הָיְהְייּכ ס  !ולְשְמִי אֵל ףבו םיִּבַר םִיֹנּב לשמו ו
 .רׁשֲא יךֶצרַאְּב ףיִרָעָש דֵחַאְּב דוחא דחאמ ןייִבָא ב
 ץפקת אֵלָו ֶּבָכְל-תֶא ץּמַאְת אל ּךֵל ןתנ ךיִהלֶא הָוהְי

 ול ָּךְדי-תֶא הֵּתְפִּת ַחְחְפייֵּכ :ןֹויְבָאָה ףיִחֶאַמ ףדידתַא ח  וצ ןעײלטנַא טסעוו ןּוא ,טנָאזעגּוצ ריד טָאה רע יװ יװַא

 ףל רֶמָׁשַה :ול רַסְחָ רׁשֲא וֹחַמ יד ְּטיִבעֶּת טֵבֲעַהְו = טסעװ ןוא ,ןעייל טינ טסעװ ןײלַא וד ןוא ,רעקלעפ ליפ |

 יתָנְׁש הָבְרָק רמאל .לעילְב בבל רד ָה/פ טעו ריד רעביא ןוא ,רעקלעפ ליפ רעביא ןקיטלעוועג
 - אָלְוןויְבָאָה ּיחאְּב דיע חֶעְרְו הֶׂטִמְּׁשַה תש ֵבּׁשַה

 ןת ןיתְנ :אטִח כ הָיהְו הוהילָא ךֶלָע אָרָקִל ֵּתִת + ןקיטלעװעג טיג ןעמ
 הוה רֶבָּדַח | לֵלְנִּב יִּכ ול יְּדְַּתְּב ָּךְבבְל עֶרייאְלְווּפ ענייד ןופ רענייא ,ןויבא ןַא ןייז טעװ ריד ייב זָאי =

 ִּכ דו חַלְׁשִמ לָכְבּו ֶׁשֶעַמ-לָכּב הלא הָוהְי ךכרבי א סָאװ דנַאל ןייד ןיא ,ןרעיוט ענייד ןופ םענייא ןיא ,רעדירּב

 רמאל וצְמ יִכְנָא ןפ"לע ץֶרָאָה ברק ןיְבא להחיאל | 0
 ס :ּצְראּכ נבִאְקּוּףינעל ךיִחֶאְל ךדי-תֶא חַּתְפִּת חֹתָּפ

 םינש שש ָּךֶדָבעַו הָּיִרְבעֶה וא יֵרְבעֶה ּךיֶחָא ףל רָכְּמִייִּכ כ
 יְחְלַׁשְתייִכְו :ךֶּמִעַמ יִׁשְפָח ּונֲהְּלִׁשִּת תַעיִבְשַה הָנָׁשַבּו 2 = ןייד ןענעפע םיא ּוטסלָאז ןענעפע טרעײנ* .ןויבא םעד

 ול קינעמ קינעה :םקיר ּונֲחְלֹׁשִת אָל ְךֶמִעַמ יֵׁשְפָה ד ןייז רַאפ גּונעג ןעײלטנַא םיא ּוטסלָאז ןעײלטנַא ןוא ,טנַאה
 דֶּתִּת ךיהלֶא הוחי ךכרב רֶׁשֲא ךבקימו ךנְרֶנִמּו ּךְנאַצְמ

 הוי דפו םִיַרְצִמ ץרַאְּב יה דֶבֵע יִּכ ָּפְרַכָו :ול יט

 םורָאװ ,ןויבא ןַא ריד ייב ןייו טינ טעװ ןגעווטסעד ןּופ +

 הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ןשטנעּב טָאג ךיד טעװ ןשטנעּב

 | רָאנּבױא" ;ןּברַא ּוצ סע ,הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאג ןייד

 ,טָאג ןייד הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ ןרעהּוצ ּוטסעװ ןרעהּוצ

 טיּבעג ךיא סָאװ טָאּבעג עקיזָאדסָאדלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ

 ןשטנעּב ךיד טעװ טָאג ןייד הוהי םורָאװ* .טניײה ריד

 ןייד ןכַאמ טרַאה טינ וטסלָאו ,ריד טיג טָאג ןייד הוהי
 רעדּורּב ןייד רַאפ טנַאה ןייד ןקירדוצ טינ ןּוא ,ץרַאה

 לָאז סע ,ךיד טיה* .ףרַאדַאּב רע סָאװ שינעפרעדַאּב

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעקנַאדעג רעוייּב ַא ןצרַאה ןייד ןיא ןייז טינ

 טרעטנענרעד ,הטימש ןופ רָאי סָאד ,רָאי עטעּביז סָאד

 םעד רעדּורּב ןייד וצ טכעלש ןייז טעװ גיוא ןייד ןּוא ;ךיז
 רעביא ןפּור טעװ רע ןּוא ,ןּבעג טינ םיא טסעוו ןּוא ,ןויבא

 הָיָהְו :םַה הזה רֶבְּדִמדתֶא ךְוצְמ יִכא ןְּכ-לַע והלא ₪
 ְךֶחיִּב-תֶאָ ךבהא יִּכ ךמעמ אצא אל ךיֶלֵא מאיי

 לאב הָּתְַנְו עצְךמה"תַא ָּתְחַקָלְו מע ול בוטִּכ ז
 :ןּכיהשעת ךְתְמִאְל ףאו םלוע דֶבֶע ּךֶל הָיָהְו תֶלְּדַבּ

 הְָׁשִמ יפ ךְמִעִמ ישפַח ותא חְלְשְּב ףיעב השקייאל חי |
 : . | | | ןּבעג" .דניז א ןיז טעװ ריד ףיוא ןּוא ,טָאג ּוצ ריד

 טעװ ךַאז רעקיזָאדרעד ןגעװ ןופ םורָאװ ,םיא טסיג ּוד ןעװ ןסירדרַאפ טינ לָאז ץרַאה ןייד ןּוא ,ןּבעג םיא ּוטסלָאז

 סע םורָאװ** = .ךיז טמענ טנַאה ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןּוא ,טסוט ּוד סָאװ ץלַא ןיא ןשטנעּב טָאג ןייד הוהי ךיד

 ןייד ּוצ טנַאה ןייד ןענעפע ּוטסלָאז ןענעפע :ןגָאז וצ יװַא ,ריד ךיא לעּפַאּב םּורד ;דנַאל ןּופ ןויבא ןַא ןיינסיוא טינ טעװ

 .דנַאל ןייד ןיא ןויבא ןייד ּוצ ןּוא ןַאמירָא ןייד וצ ,רעדורב

 .ריד ןּופ יירפ ןוָאלסיורַא םיא ּוטסלָאז ןטעביז ןפיוא ןּוא ,רָאי

 ןוא ,ףָאש עניד ןּופ ןעקנעשַאּב םיא ּוטסלָאז ןעקנעשַאּב* ;ןקידײל טימ ןוָאלסױרַא טינ םיא ּוטסלָאז ,ריד

 םיא ּוטסלָאז ןופרעד ,טשטנעּבעג ךיד טָאה טָאג ןײד הוהי סָאװ טימ ;רעטלעק ןייד ןופ ןּוא ,רעייש ןייד ןּופ

 .ןּבעג

 טינ ליוו ךיא :ריד ּוצ ןגָאז טעװ רע זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא * .ךַאז עקיזָאדיד טנייה ריד ךיא לעּפַאּב םּורד ;טויילענסיוא

 - סקעו ןעניד ריד רע לָאז ,ריד ּוצ ןפיוקרַאפ ךיז טעװ ,יורפ עשידי ַא רעדָא ,דָיי ַא ,רעדּורּב ןייד ןַא *

 ןופ יירפ סױרַא םיא טזָאל ּוד ןַא ןּוא *

 ךיד טָאה טָאג ןײד הוהי ןּוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןעװעג וטסיב טכענק ַא וַא ןעקנעדעג טסלָאז ןוא =

 א ןַא ן 70 , ןייד ןּוא ך : ,לֶא ןַא ןעמענ ּוטסלָאזיי ,ריד ייּב טּוג זיא םיא םורָאװ ,טניועגזיוה ןייד ןּוא ךיד ביל טָאה רע לײװ ;ריד ןופ ןייגקעװַא

 ןָאט ּוטסלָאז טסניד ןייד ּוצ ךיוא ןוא ;טכענק רעקיבייא ןַא ןייז ריד לָאז רע ןּוא ,ריט ןיא זיּב רעיוא ןייז ןכעטשכרוד ןוא

 ָ : : ן לּפָאט םורָאװ ,ריד ןופ "רפ סױרַא םיא טוָאל ּוד ןעװ ,ןיוא ענײד ןיא ןיז רעװש טינ לָאז סע *  .יװָא



 11 ,וט-ו 9 ,וט

 ל לא הָודְי ה קרל םנָׁש שש ד - ריִכָׂש רכש
 :השעת רֶׁשֲא / ּפ

 'בש שיק רֶכַה ְנאָצְב קב רֶלָ ֶֿׁשֲא ֹוכְַּהילְּכ
 רו ונָת אָלְו ףרוש רַכְבּב רֹבֲעַת אל דוקלא הוחל
 : זביקְמב הָנָשְב הָָׁש טְלְכאָה הלא הָוהְי ינפל :דנאצ
 .אכ - םומ 15 הָוהָייִכְו :ךֶתיֵבּו הָּתִא הוהְירֶחְבִי-רֶׁשֲא
 בכ יףיִרְעְׁשַּב ;דיִהלֶא הוהיל ּוְחָּבְַת אל עֶר םמ לָּכ רע וא
 כ לָמדתֶא קָ : :ליאָכְו יֵבְצּכוָדחַי רוהמהו אֵמָּטִה ּונְלְכאָּה
 פ  ּוְּמַּכ ונָכִפְׂשִּ ןרָאקלּפ לקאת אֵל

 | דט
 איִכ .דסלא החל חסַפ ישו ב ביִבָאָה שהיא למש
 :זדליל םירצממ ךיִהלֶא הָוהְי ךאיצוה םיִבָאָה ׁשֶדָחְּב
 ג רֵהְבִי רֶׁשֲא םקממ רקבוזאצ ךיֶהלֶא הוהיל חספ ּתְחבְה
 ג םיִמָי תעְבש = ללָע לכאת"אל :םש ומש ןּפשל הוה
 ץראמ תאְצָי ןֹופהִב יִּכ יִָע םֶהָל תִֹצַמ ויִלָעילַכאָּת
 ילְּכ םירצמ ץראמ ְּךְתאֵצ םוי-תֶא 'רֹכְִּת ןעמל םִיַרְצִמ
 ד םיִמָי תעְבִׁש ְּךְלִבְנ-לִכְּב רֶאָׂש ל הָאְרי-אֹלְו :ףוח יִמְו |

 ןושארַה םַֹּב בֶרָעְּב חֶּבְוִּת רֶׁשֲא רֶָשָּבַהְדִמ ןילידאלו
 ה יָא ךיֶרְָׁש דֶחֶאְּב הספַהתֶא חול לכותאל :רקּפל
 ו רַהְבִי-רֶׁשֲא םּולְּמַה-לָא-םִא יִצ דָל ןתנ הלא הָוהְ
 םֶרָעָּב ַמַַּה-תֶא חַּבוִּת םש ֹוּמִׁש ןֵּׁשִל ךיֶהלֶא הָוהְי
 ז מלכא תלשבו :םיִרצממ ךְתאצ ךעמ שמשה אוָבְּכ
 תְכַלְהְו רקפב תיִנְפּו וְּב הלא הָיהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םּוקמּ
 .ח תֶרָצָע יעיבשה םווכו תועמ לכאת םימי תשש :יִלְהֶאְ
 ט תֶעְבְש הָעְבִׁש ס :הָכאְלַמ הֶׂשְעַת \ אל דיחלא הותיל
 -הדעְבש רפסל סֶהָּת המק שמרה לתֶקמ דָלרפְסִת |

 ' תבדנ תפמ וללא ההל | תֹועְבָׁש גַח ָתיִׂשָעְו !תֹוָעְבָׁש |
 א ָּתְחַמָׂשְו :ךיִהלֶא הוי ָּךכְרָבְ רׁשֲאַּכ ןֵתִּת רֶׁשֲא דד

 . | האר םירבד

 יעג.ריִד רע;טָאה רעטעּברַאניױל יַא ןופ ןיול םעד רַאפ יו <
 ןוא ןשטנעב ףיד טעוו טָאג ןייד הוהי ןּוא ;רָאי סקעז טניד

 = = .ןָאט טסעוו ּוד סָאװ ץלַא

 ןרָאּבעג טעװ סָאװ ּובְו ַא גנילטשרע רעדעווטעי

 וטסלָאו ,ףָאש ענייד ןשיווצ ןוא רעדניר ענייד ןשיווצ ןרעװ

 םעד טימ ןטעּברָא טינ טסלָאז ;טָאג ןייד הוהי ּוצ ןקילייה

 ענײד ןּופ רוָכּב םעד ןרעש טינ ןוא ,ןסקָא ענייד ןופ רוָכּב

 ןיא רָאי ןסע םיא ּוטסלָאז טָאג ןייד הוהי ראפ * .ףָאש
 ןוא ּוד ,ןלייוורעדסיוא טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ןיא ,רָאי

 א ,םומ ַא טימ ןייז טעװ רע ביוא ןּוא*: = .טניזעגזיוה ןייד

 יא סע רעסָאװ טימ-רעדנילב ַא רעדָא ,רעקידעקניה
 .טָאג ןייד 'הוהי וצ ןטכַאלש טינ םיא ּוטסלָאז ,םּומ ןוייב

 .-רעעירמוא רעד .ןסע םיא ּוטסלָאז ןרעיוט ענייד ןיא

 ַא יװ ןוא שריה ַא יו ױזַא ,םענייר םעד טימ םענייא ןיא

 דרע רעד ףיוא ;ןסע טינ ּוטסלָאז טּולּב ןייז רָאנ*  .דגיה

 .רעסַאװ יװ יוז ןטיגסיוא סע ּוטסלָאז

 | םעד ןכַאמ טטלֶעז ןּוא ;ביבָא שדֹוח םעד ּפָא טיה : זמ

 = שדוח ןיא םורָאװ ,טָאג ןייד הוהי ּוצ חַסֶּפְדּברֶק

 דנָאל ןופ ןגױצענסױרַא טָאג ןייד הוהי ךיד טָאה ביבָא

 ךברק םעד ןטכַאלש טסלָאז ןּוא* .טכַאנ ייּב ,םִיַרצִמ

 ןיא ,רעדניר ןופ רעדָא ףָאש ןּופ ,טָאג ןייד הוהי ּוצ חַסֶּפ

 ןעּור ןכַאמ ּוצ ןלײװרעדסױא טעװ טָאנ סָאװ טרָא םעד

 ןביז ;ץמח ייברעד ןסע טינ טסלָאז* .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז

 ידּכ ;םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעננַאנענסױרַא ּוטסיּב ליײַאעג ןיא םורָאװ ,טיונ ןופ טיורב ,תוצמ ייברעד ןסע טסו געט -
 ןעועג טינ לָאז סע ןואי .ןבעל ןייד ןּופ געט עלַא ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןײגסױרַא ןייד ןופ גָאט םעד ןעקנעדענ טסלָאז

 םעד ןופ ירפ רעד ןיא ויב ןקיטכענרעביא טינ לָאז סע ןּוא ;געט ןביו לּובג ןצנַאג ןייד ןיא גייטרעיוז ריד יב ןרעװ =
 ןופ םענייא ןיא חַסָּפְךּברֶק םעד ןטכַאלש טיג טסרָאט* .גָאט ןטשרע ןופ טנװָא ןיא ןטכַאלש טסעװ וד סָאװ .שיילפ |

 וצ ףיוא ןלייוורעדסיוא טעו טָאג ןייד הוהי סָאװ טרָא םעד ןיא טרעיינ* .ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ ןרעיוט ענייד
 ןייד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטנוא טייג ןוז יד יוו טנװָא ןיא , חַסֶּפְןּברֶק םעד ןטכַאלש ּוטסלָאז ןטרָאד ,ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ

 ;ןלייוורעדסיוא םיא טעװ טָאג ןייד הוהי סָאװ טרָא םעד ןיא ןסע ןוא ןטָארּב םיא טסלָאז ןּוא .םִיַרצִמ ןּופ ןײגסױרַא

 ןטעביז ןפיוא ןוא ; ,תוצמ ןסע ּוטסלָאז געט סקעזי .ןטלעצעג ענייד ּוצ ןייג ןּוא ,ןרעקמּוא ךיז ּוטסלָאז ירפ רעד ןיא ןוא

 ה .טעּברַא ןייק ןָאט טינ טסלָאז ;טָאג ןייד הוהי וצ גנולמַאזנייַא עקילײה ַא ןייז לָאז גָאט

 וטסלָאז האובת רעד ףיוא רעסעמדיינש ַא ּפָארַא טוָאל עמ ןעװ ןופ ;ןלײצ ריד ּוטסלָאז ןכָאװ ןּבױי

 רעד ךָאנ יװ ,טָאנ ןייד הוהי ּוצ אתועּובש ןופ בוטיםוי םעד ןכַאמ טסלָאז ןוא * .ןכָאװ ןביו ןלייצ ןּבײהנָא

 ןעיירפ 0 טסלָאז ךוא 2 -ןשטנעב ךיד טו טָאג ךייד הוהי יװ טיול ,ןּבעג טסעוו ּוד סָאװ ,טנַאה ןייד ןופ ּבָאנ רעיירפ

 = .ןכָאװא
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 ,רעטכָאט ןייד ןּוא ןוז ןייד ןּוא ,וד ,טָאג ןיד הוהי רַאֿפ
 ןיא סָאװ יול רעד ןּוא ,טסניד ןייד ןוא טכענק ןייד ןוא

 = ןּוא ,םותי רעד ןּוא ,רעדמערפ רעד ןּוא ,ןרעיוט ענייד

 הוהי סָאװ טרָא םעד ןיא-ריד ןשיװצ סָאװ ,הנמלַא יד

 .ןעמָאנ ןייז ןעור ןכַאמ וצ ןלייוורעדסיוא טעו טָאג ןייד

 ּוטסיּב טכענק ַא זַא ןעקנעדעג טסלָאז ןוא יי .ןטרָאד

 עקיוָאדיד ןָאט ןוא ןטיהּפָ טסלָאו ןוא , םִיַרצִמ ןיא ןעװעג

 -  ןצעועג |

 ןייד ןופ ןוא רעייש ןייד ןּופ ןייַא טסלמַאז ּוד ןעװ ,געט

 ,בוטדםוי ןייד ןיא ןעיירפ ךיז טסלָאז ןוא** .רעטלעק

 ןוא טכענק ןייד ןּוא ,רעטכָאט ןייד ןּוא ןוז ןייד ןּוא ,ּוד

 רעד ןּוא ,רעדמערפ רעד ןוא ,יול רעד ןּוא ,טסניד ןייד

 געט ןביז *  .ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ ,הנמלַא יד ןּוא ,םותי

 טרָא םעד ןיא טָאג ןייד הוהי ּוצ בוטדמוי ןטלַאה ּוטס לָאז

 ןּביז ןכַאמ ריד .וטסלַאז תוּכּוס ןופ בוטדמוי םעד < |

 | 2 ו-12 ,וט םיטפשש ,םירבד

 ףֶחֶמֶאו ךדְבַעְו ףתְבו ףנבו הָּתַא א הלֲא הָוהְי ו ינפל
 רֶׁשֲא הָנְמְלַאָהְו םותיהו הו ְךֶרָעְׁשִּב רַׁשֲא ולה
 ומש ןפשל ךיִהלֶא הָיהְי רַחָבָי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב ּךֶּבְרִקְּב
 יתֶא תיׂשָעְו ַּתְרַמָׁשְו םִיָרְצִמְּב ָתֹייָה דכְייֵּכ ָּתְרַכְָו :םָׁש
 9 :הֶלֶאְה םיִּקְרַה
 דת ְּפְסאְּב ימי תַעְבש ףל הֶׂשֶעַּת תֶלָּפַה גַח
 ךתְמֶאְוְָדְבעְ בו ךנבו הָתַא ךגחְּב תמש :ףבקימו

 .זיֵעְבִׁש שב ו רֶׁשֲא מלא סויה ְֵַהְ לו |

5 || 

 לז . רֶׁשֲא לאה הוה תַּכְרִבְּ די תֶנְתַמְכ שיא :םקיר |

: 

 | רעדעװטעי ןיא ןוא ,םיקנייא ןצנַאנ ןייד ןיא ןשטנעב ךיד טעוו טָאג ןייד הוהי םורָאוו ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ

 .ךעליירפ רעטיול ןייז טסעװ ןּוא ,טנעה ענייד ןּופ גנואוט

 טעוו רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,טָאג ןיד הוהי רַאפ ןוייוו ךיז ןענױשרַאּפסנַאמ ענייד עלַא ןלָאז רָאי ןיא לָאמ יירד י*

 ןּוא ;תוּכוס ןּופ בוטיםוי םעד ןיא ןּוא ,תועובש ןּופ בוט-םוי םעד ןיא ןּוא ,תוצמ ןּופ בוט-םוי םעד ןיא :ןלייוורעדסיוא

 ןופ הכרּב-לומ רעד ךָאנ יװ ,טנַאה ןייז ןופ ּבָאנ \ רעד טיול רעכעלטיא"  ;ןקידייל טימ טָאג רַאפ ןוייוו טינ ךיז לָאז עמ

 .ןבעגעג ריד טָאה רע סָאװ ,טָאג ןייד הוהי

 ןיא ןכַאמ ריד ּוטסלָאו רעעזפיוא ןּוא רעטכירי%

 טיול ,ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ ,ןרעיוט ענייד עלַא

 .ַא טימ קלָאפ סָאד ןטפשמ ןלָאז יז ןוא ;םיטבש ענייד
 ;טפשמ א ןעיירדרַאּפ טינ טסלָאז*  .טפשמ ןטכערעג

 ,דחֹוש ןעמענ טינ ןוא ,םינפ ןייק ןענעקרעד טינ טסלָאז
 זרַאּפ ןּוא ,ענולק ןּופ ןגיוא יד דנילּב טכַאמ דחש םורָאװ

 - ,טייקיטכערעג ךָאנ*י .עטכערעג ןּופ רעטרעװ יד טמירק

 | הלא ה הָוהְי רֶׁשֲא יִלעׁש-לְכִּב דת םיִרְְׂשְו םיָטְפִׁש חי
 טו

 כ

 דאל וקֶדֶציטַּפְׁשִמ םֶעָה-תֶא ּוטְפְשו ְךימָבְׁשִל ךל ןנ
 רַחשַה יִּכ רחש חקת"אְל םִיִנָּפ ריֵּכַת אל טפשמ הָטַת
 קדצ קֶרֶצ :םקידצ יִרְבִּד ףלסיו םיִמָכֲח יניֵט רועי
 ךיהלֶא הוהְי--ׁשֲא ץֶראַהתֶא תשריו היחת ןעמל ףדרת

 חֶּבְוִמ לֶצֵא ץעילֶּפ הרשא ל עטתראל ם :ךל ןתנ אכ
 הָבצִמ דל םיִקְת"אְלְו :ְּליהַשַעַה רשא והלא הָוהְי בכ

 | | מעל טסלָאז ידּכ ,ןגָאי ךיז ּוטסלָאז טייקיטכערעג ךָאנ

 .ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל סָאד ןןּברַא ןוא

 .םיש ַא ןופ םיוּבנצעג ַא ןצנַאלפ טינ ריד טסלָאו* - <

 טסעוו ּוד סָאװ ,טָאג ןייד הוהי ןופ חּבזמ םעד ןּבעל ץלָאה

 -לַײז ַא ןלעטשפיוא טינ ריד טסלָאז ןּוא = .ןכַאמ ריד

 = .טנייפ טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ,ןייטש
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 רש שם ;ףיִהלָא הָוהְי אנָש רֶׁשֲא

 45 7 ראל

 קוב ץמק 15 ,אט =

 עטכעלש ַא סעּפע ,םּומ ַא ָאד ויא םיא ןיא סָאװ ספעש א רעדָא סקָא ןַא טָאג ןַיד הוהי ּוצ ; ןטכַאלש טינ טסלָאזי

 .סָאד זיא טָאג ןייד הוהי ייּב טיײקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ;ךַאז

 ןַאמ ַא ,ריד טינ טָאג ןייד הוהי סָאװ ןרעיוט ענייד ןּופ-םענייא ןיא ,ריד ןשיװצ ןרעװ ןענופעג טעװ סע זַא* <



 = רֶכֵעַל דוקלאדהנהו דג יָניֵעְּב עָרָהְדתא הֶׂשֲעַי רֶשֲא הָשַאהֶא =
 ] ושמשלו םֶהָל ּוחֵּתְׁשִיַו םיִרַחֲא .םיִהלֶא רבעה דליו :ֹותיִרְּב
 ד "דַגְחָו ץיתיוצדאל רֶׁשֲא םימשה  אָבְצ-לֶכְל וא היל א
 - הָתָׂשִעָג רֶכדַה ןֹכָנ תֶמָא הּנהְו בטיח ְַּׁשַרְדְו תְעְמשו דל
 ה א אוהה ׁשיִאָה-תֶא תאציהו :לארשיב תאָוה הָבֵֹוְּתַה
 -לֶא הוה עַרָה רֶבָּדַה-תֶא וש רֶׁשֲא אוהה הֶׁשֶאָהֹּתֶא
 !ּותָמְו םִיָנְבֲאּב םֶּתְלְַמּ הֶשֵאָה-תֶא וַאׁשיִאָהדתֶא ךיִרָעֶׁש
 ו תמו אל תמה תמי םיִחָע "השלש יא םיִדֵע םִיַנָש !יִפדלע

 ד 1 ותימהל הנשארב ָּב"הָיְהִת םידעה דִי :דֶחֶא דע יפילַע |
 | ₪ 2 עֶרֶה קרטבו הָרֲחַאְּ 6 די

= + 

 י רֶבְּדַה לע ָתיִׂשָו + :טפשמַה רבד תא + ודגהו |
 | תחמשו הוהי רַחְבִי רֶשֲא אוהה םֹוקָּמַהְדִמ ד ל ודי רֶׂשֶא
 א רוי רֶׁשֲא .הָרֹוּתַה יפילע דורי .רשא לֶכְּכ תוׂשֲעַל
 רֶּדַוִמ רּוסָת ואל הָׂשֲַּת ףל וְְמאֹ-רֶׁשֲא טפָשמַהְדלעו
 בי ןֹודְוִב הֶׂשֲעי"רֶׁשֲא ׁשיִאָהְו :לאמשו ןיִמָי ד ל ודינירָשַא
 הרוהי-תֶא םש תֶרָשְל דמעה זַהֹכַהלֶא מש .יתלבל
 .עה ָּתְרעֶבּו אוהה ׁשיִאָה תמו טפשַהלֶא וא ףיִהלֶא
 ,2 דיפ ס :דוע ודי אלו וארו ועמשי  םעהלֶכְ :לֵאָרְׂשִיִמ
 הקשר ְךָל ןתנ ךיִללֶא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לָא אֵבָה
 רֶׁשֲא יונת לכס ףלמ ילָע הָמיֵׂשָא ָּתְרַמָאְו ב הָּתְבְשְיְ
 וט הלא הָוהי רָחְבִי רֶׁשֲא למ ולָע םיִׂשָּת םוָש :יִתֹביִבְס
 .ףלֶעו תתל לכות אל למ לע םיִׂשָּת ְךיִלֵא בֶרָּקִמ יב
 ט םיפוס קי ראל } קר אה זָאל רֶׁשֲא יִרָכָנ שיא

 םיקומפב רפסה יצר 6

 .ןלייוורעדסיוא םיא טעו טָאג יד הוהי | סָאװ טְרָא

 + = דברם,שׂפטים  | } === 420

 יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט טעװ סָאװ יורפ ַא רעדָא |
 ןואי < :דנוב" 'ןייז ןטערטוצרעביא , .טָאג ןייד הוהי ןּופ ןגיוא

 ּוצ ןקוב ךיז ןּוא ,רעטעו עדמערפ ןעניד ןוא ןיג טעוו רע |

 | וצ רעדָא ,הנבל רעד ּוצ רעדָא) ,ןוז רעד וצ רעדָא יז

 :ןסייהעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ ,למיה ןּופ ליח ןצנַאג םעד

 .ןרעה טסעוו ץא ,ןרעװ טלײצרעד ריד טעװ סע ןוא *

 תמא זיא .ךַאז יד טשרע- ,ןטרָאפסױא טוג טסעװ .ןּוא

 < ןרָאװעג ןָאטעג א טייקידרעוומוא :עקיזָאדיד ,קיטכיר

 ענעי:רעדָא ןַאמ םענעי ןריפסיורַא ּוטסלָאז* ,לארשי ןיא
 ענייד ּוצ ,ךַאז עטכעלש עקיזָאדיד ןָאטעג ןּבָאה סָאװ ,יורפ

 -רַאֿפ ייז טטלָאז ןוא-יורפ יד רעדָא ןַאמ םעד--ןרעיוט

 םעד טיול * .ןּברַאטש ןלָאז ייז ןוא ,רענייטש טימ ןפרַאװ

 ןרעו טײטעג לָאז תודע רד רעדָא תודע ײװצ ןּופ ליומ
 טיול ןרעװ טײטעג טינ לָאז רע ;טײטעג טרעװ סָאװ רעד

 לָאז תודע יד ןּופ טנַאה יד י .תודע ןייא ןופ ליומ םעד

 יד ךָאנרעד ןוא ,ןטײט ּוצ םיא עטשרע יד םיא ףיוא ןייז

 זּב סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא ;קלָאפ ןצנַאג ןופ טנַאה

 יי .ריִד ןשיווצ ןּופ

 ,טּפשמ ַא ןיא ריד ןופ ןלױהרַאפ ןייז טעװ ךַאז ַא זַא* =

 / רעדָא ,הנעט ַא ןוא הנעט ַא ןשיווצ ,טּולּב ןּוא טולב ןשיווצ

 .ןיא ןכַאוטײרטש ץיא ,גנוקידעש ַא ןוא גנוקידעש ַא ןשיווצ

 | . םעד וצ ךיײנפױרַא ןוא ןייטשפיוא ּוטסלַאו ,ןרעיוט ענייד

 םעד וצ וא ,יול טבש ןופ םינהפ יד ּוצ ןעמּוק טסלָאז ןואי

 ןואי 1 .טפשמ םעד ןופ טרָאװ סָאד ןגָאז ריד ןלעװ יז ןוא ,ןגערפ טסלָאז ןּוא ,נעט ענעי ןיא יז טעװ סָאװ רעטכיר

 טסלָאז ןּוא ;ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא םענעי ןּופ ןגָאז ריד ןלעװ 24 סָאװ טרָאװ םעד טיול ןָאט .טסלָאז

 םעד .שול .ןוא ,ןענרעל ךיד ןלעװ יד סָאװ גנונרעל רעד טיול יי .ןענרעל ךיד ןלעװ יז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט .ּוצ ןטיה |

 .סטכער ,ןגָאז ריד ןלעװ יז סָאװ טרָאװ םעד ןופ ןרעקּפָא טינ ךיז טסלָאז ;ןָאט ּוטסלָאז ,ןנָאז ריד ןלעװ ליז סָאװ טּפשמ

 .ןטרָאד ןעניד ּוצ טייטש סָאוו ןהפ םעד ןכרָאהעג ּוצ טינ ,טײקיליװטּומ טימ ןָאט טעװ סָאװ ןַאמ רעד ןוא * = .סקניל רעֶדָא |

 ןֹוא < ;לארׂשי ןּופ זייב סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןוא ;ןּברַאטש לָאז ןַאמ רענעי ,רעטכיר םעד רעדָא ,טָאג ןייד הוהי

 | / - :ןקיליווטומ טינ רעמ ןלעװ ייז ןוא ,ןבָאה ארֹומ טעוו ןּוא ןרעה טעװ קלָאפ עצנַאג סָאד |
 .ןעערד ןצעואב דו טסעוו ןוא ברא ס סע טסעוו ןוא .ריד טיג טָאג  ןיד ה הוהי סָאװ דנַאל םעד ןוא ןעמוק טסעװ וד ַא 7

 יי יי

 :ךלמ א ַא ריד רעּביא  ןכַאמ - רעדירב עגיד ד ןשיווצ ןופ 7 םיא טעוו טָאג ג ןײד הוהי סָאװ םעדי ריד ז רעבי

 ,דרעפ ןרעמ טינ ריז לע רע ,רעבָא *  .רעדורב א רענייד טינ זיא סָאװ ,ןַאמ ןדמערפ ַא ריד רעביא ןצעזפיוא טינ טסרָאט
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 ןרעמ וצ ידּכ ,םִיַרצִמ ןייק קלָאפ סָאד ןרעקמוא טינ ןּוא

 ךיז טלָאז ריא :טגָאועגנָא ךייַא טָאה טָאג סָאװ ;דרעפ

 .געװ ןקיזָאדמעד ףיוא ןרעקמּוא טינ רעמ

 יּפָא טינ ךיז לָאז ץרַאה ןייז ידּכ ,רעּבַײװ ןרעמ טינ ךיז |

 ַא ןרעמ טינ ךיז רע לָאז דלָאג ןוא רעּבליז ךיוא ;ןרעק
 ןָארט םעד ףיוא ךיז טצעז רע זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא < .ךס

 גנורוחרעביא ןַא ןביירשפיוא ךיז רע לָאז ,הכולמ ןייז ןופ

 רַאפ סָאװ רעד ןּופ ,ְךּוּב ַא ףיוא הרוח רעקיזָאדרעד ןופ

 ןּוא ,םיא ײּב ןייז לָאז סָאד ןּוא * .יִוֵל טבש ןּופ םינהפ יד

 רע ידּכ ,ןּבעל ןייז ןופ געט עלַא ןירעד ןענעייל לָאז רע

 ןטיה ּוצ ,טָאג ןייז הוהי רַאפ ןּבָאה ּוצ ארֹומ ןענרעל לָאז

 עקיוָאדיד ןּוא ,הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעװ עלַא

 -רעד טינ ךיז לָאז ץרַאה ןייז זַא* ;ןָאט ּוצ ײז ,ןצעזעג

 ןרעקּפָא טינ ךיז לָאז רע ןוא ,רעדירב ענייז רעּביא ןבייה

 -ךירָאמ לָאז רע ידּכ ,סקניל רעדָא סטכער טָאּבעג יד ןּופ

 ןשיווצ ,רעדניק ענייז ןוא רע ,הכּולמ ןייז ףיוא ןייז םיִמָי

 .לארשי

 ןלָאז ,יול טבש רעצנַאג רעד ,יִוֵל ןּופ םינהפ ידי חי

 ;לארשי ןיא הלחנ ןייק ןּוא קלח ןייק ןּבָאה טינ

 .ןסע יז ןלָאז הלחנ ןייז ןוא טָאג ןופ רעפּפָארעײּפ יד

 ;רעדירּב ערעייז ןשיווצ הלחנ ןייק ןּבָאה טינ ןלָאז יז ןּוא י

 .טדערעג ייז ּוצ טָאה רע יו ױזַא ,הלחנ רעייז זיא טָאג

 ןופ ,םינהפ יד ןופ טכער סָאד ןייז לָאז סָאד ןּוא

 םיטפֹוש ,םירבד

 . לָאז רע ןּוא יז <

 12 ,חי--17 ,ןי

 תה סוס תֹוָּבְרַה ןעמל הָמירְצִמ םָעָה-תֶא בישידאְלו
 זהָכְר אלו :דוע הוה ּךְרדּב .בּושְל ןּופסְת אל םֶכָל -ַמָא +

 ;דֶאְמ וָליהְּבְרִי אל בה  ףֶסָכְו וְבְבְל דוס אָלְו םיִשָנ ול
 הָנֶׁשִמ-תֶא ול בֵתָלְו וִתְכַלְמַמ אֵּקִּכ לע יתְבְשכ הָיָהְו חי
 הָתָיָהְו :םִיולַה םיִנֲהְּכַה ינָפלמ רפסדלע תאוה הָרֹוּתַה ש

 הוהי-תֶא הֶאְרִיל דמי ןעמל וייח ימי-לָּכ וב אָרְְו ימע
 םיִּקְִה-תֶאְו תאָוה הָרּתַה יִרָבְילְכִתֶא רמשל ויאלא

 - רוק יתלבלו ויִמָאְמ ובקלדמור יתלבל : ;םֶתֹׂשֲעַל הֶלֶאְה כ
 תלמי םיִמִי ךירָאי ןעמְל סֹואְמִׂשּ ןימי הָוצמהְמ
 ס ;לֵאָרְׂשִי בֶרָקְּב ויָנְבּו אוה

 הי

 רָע .הלחת קָלָח יול טֶבָׁש-לָּכ םיולה םיִנֲהְּכַל ההאל לש |
 ול"היהיײאל הֶלחנו :ןולכאי ותלחת הוי ישא לֵארְׂשִי ג
 | ה ס ;ולירֶבִ רשאכ יתלחנ אּוה רָוהְי ויַחא בֶרָקְּב י

 -םִא בזק יִחְבְ תֶאמ םַעַה תֶאֵמ םינֲהְּכַה טַּפְׁשִמ הי
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 ב ":םימזהילּכ נב אוה הָוהְי 'גר
 תא" לכ אָבּו םש רג אוהירֶׁשֶא לארשידלָּכמ ל ךֶרְָׁש

 רוחי םֵׁשּב תלש ו :הָוהְי רַחְבִי-רֶׁשֲא םוקְּמַהְלֶא ושפנ ו
 קלה :הָהְי נפל םש םידמעַה םיולה חאלב ויהלֶא ח
 אָב הֶּתִא יִּכ ם :תֹוָבָאְה-לַע ויָרָּכְמִמ דַבָל ּולְכאי קֶלָחְּ :

 תֹוׂשֲעַל דמְלַתִאְל לו תֹנ ךיהלֲא הָוהי-רֶׁשֲא ראה לא
 ׁשָאָּבּתַבנְּב ריִבְַמ ךב אֵעְמִייאַל :םֵהָהִיֹוַה תְבַעותְּכ י -

 לאש| רֶבָח רבחו :ףשכמו שחנמו נועְמ םימסק םסק +
 1 : הׂשע-לְּ הוה תבעותייּפ : :םיתמהדלא שרדו ינעדו וא ב

 האמ ב הב ןיויבס "שי ,

 לוע יד ןהפ םעד ןּבעג ןעמ לָאז ,ספעש ַא ייס ,סקָא ןַא ייס ;רעפפָאטכַאלש ַא ןטכַאלש סָאװ יד ןופ ,קלָאפ טעד

 סָאד ןּוא ,לייא ןייד ןּופ ןּוא ,ןײװ ןייד ןופ ,האובת ןייד ןופ עטשרע סָאד * .ןנָאמ םעד ןּוא ,ןקַאּבניק יד ןּוא ,רעט

 על ןופ טלייוורעדסיוא טָאג ןייד הוהי טָאה םיא םורָאװ* .ןּבעג םיא ּוטסלָאז ,ףָאש ענייד ןּופ גנורעש רעד ןּופ עטשרע

 .געט עלַא רעדניק ענייז ןוא רע ,טָאג ןּופ ןעמָאנ ןיא ןעניד ּוצ ןייטש ּוצ ,םיטבש ענייד

 ןעמּוק רע לָאז ,ןטרָאד טניֹוװ רע סָאװ ,לארשי ץנַאג ןּופ ןרעיוט ענייד ןּופ םענייא ןּופ ןעמּוק ליוו יול ַא וַא ןּוא

 ןייו הוהי ןופ ןעמָאנ ןיא ןעניד לָאז רע ןואי .ןלײװרעדסױא טעװ טָאג סָאװ טרָא םעד ּוצ ,טסּולענ ץרַאה ןייז ליפיוו

 לא ץּוחַא ,ןסע יז ןלָאז םיקלח עכיילג* .טָאג רַאּפ ןטרָאד ןעייטש סָאװ םייול יד רעדירּב ענייז עלַא יװ ױזַא טָאנ

 .רעזייהרעטָאפ יד טיול ןּבעגעג טרעװ םיא

 ןָאט וצ ןענרעלּפָא טינ ךיז ּוטסלָאז ,ריד טיג טָאג ןײד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא טסמּוק ּוד וַא'

 טכַאמ סָאװ רעניא ריד ײב ןעניפעג טינ ךיז לָאו סע" .רעקלעפ ענעי ןופ ןטייקידרעוומוא יד יו יװַא |

 רעדָא ,רעעונכיצ א ,ןשינעגָאזרָאװ ןופ רעגָאזרָאװ ַא ,ארעייפ ןכרוד רעטכָאט ןייז רעדָא ןיז יי ןייגכרּוד

 רעדָא טסײג ַא ייב טנערפ סָאװ רעניא רעדָא ,רעכערּפשרעּבױצ ַא רעדָא ,ףשכמ ַא רעדָא ,רעפערט :

 טוט סָאװ רעדעװטעי זיא טָאג ייב טייקידרעוומּוא ןַא םורָאװ יי .עטיוט יב רעטרָאפ ַא רעדָא ,חור ַא

 .ךֶלֹומ טָאג םּוצ ןענערּברַאפ 2



 24 0 שטפש םירבד === | שי
  שמלו | ,.* הלאה םיוגהויכ :דיִהְלֶא הֶוהְי םִע הָנְהִּת םיִמָת :ִזְנָפמ | -רַאפ ןטייקידרעוומוא עקיוָאדיד ןגעוו ןופ ןּוא ,סָאד םָתֹוא ׁשיִרֹומ מלא ה הָוהְי א הלה ת תה טלבו הלא

 = שמשו םיִמְסקילֶאְו םיננעְמ-לֶא םמוא שרי הָּתַא דשא |
 רעקלעפ עקיזָאדיד םורָאװ += טָאג ןייד הוהי טימ ןײז ט ךיֶחַאְמ ברק איִּבָנ ;ףיִהלָא .הָוהְי דל ןחנ ןפאל הָּתֶאְו

 רמאל לֶהָּקִה םֶויְב ברב ךִהלֶא הָוהְי םִעֵמ לש ןוא ,סרעעונכייצ וצ וצ 'ךיז ןרעה ,ייז טסעשרי וד סָאװ = * -רֶׁשֲא לכ :ןועְמְׁשִּת וָלֵא והלא הנה ָךָל םיִקָי ִנְמִּכ
 הָלֹדְּגַה שאהתֶא יטלֶא הוה לוקדתֶא א ץמשל ףסא אֵל
 זי םבָהיֵחֲא בֶרָקמ םָהְל םיִקָא איִבְנ : :ּורָבד רֶׁשֲא ובישה ענייד ןּופ ,ריד ןשיווצ ןּופ איבנ ַא יי .טָאנ ן"ד הוהי ולא החי רֶמאַֹּו :תּומִא אלו דו הֶאְרָא-אָל תאוה
 וד יו רו יונעג 160 .ןרעהוצ ךז ריא טלָאו םיא ןצ ,טָאג טי רֶׁשֲא יבְבד-לֶא משאל ישא שיאה הָיָהְ :ּונוצא | רֶׁשֲא-לָּכ תֶא םֶהיֵלֲא רבו ויִפְּב יֵרָבִד יּתַמְנְו ומ

 גָאט ןיא ,בֵרֹוח ץא טָאג ןייד הוהי ןופ טגנַאלרַאפ טסָאה ? ד רשא איִבְנַה ךא :ומִעַמ ׁשְרְדָא יִכֹנָא יִמְשּב רֵּבַדָי
 רֶׁשֲאַו .רָבדל ויתיוצחאל רֶׁשֲא תֶא יִמָשּב רָב רָּבַרְל
 | 7 כו :אוהַה איִבָּנַה תמו םיקחא םיהלָא םֵׁשְּב רֵּבַדָי
 רעמ ןעז טינ ךימָאל ,טָאג ןיימ הוהי ןופ לוק םעד רעדיװ = ורָּבְְדאל רֶׁשֲא רֶבָדַהתֶא עדנ הָכיֵא דבְכְלּב רמאת

 .ןּברַאטש טינ לָאז ךיא ידּכ ,רעייפ עסיורג עקיזָאדסָאד בכ רָבִּדַה היחידאלו הָוהְי םֵׁשִּכ איִבָּנַה רָבַרְי רֶׁשֲא :הָוהְי |
 0 | ורְבּד ומ ז הוה ורב רֶׁשֲא רָבִּדַה אּוה אבי אל
 םס + ממ רֹנָת אֵל איִבָּנַה

 ןשיװצ ןופ ןלעטשפיוא ייז'ךיא לעװ איבנ ַא * .טדערעג = - 0 שי
 | * ףימלַא הי לָשֶא םנַהיתֶא פלא ה הָוהִי תיִלָמַכ
 --- ו \ -  +םֶהיֵּתַבְבּו םֶהיִרָעַב ַּתְבִׁשָיְו םֶּתְשריו םצרַא-תֶא דל ןתנ

 = יז ּוצ ןדער טעװ רע ןּוא ,ליומ ןייז ןיא רעטרעװ עניימ ב דיהלא הָודְי טשאד ףצרא ְךוָתְּב ול ליִדְבַּת םיִרָע שולָש |

 . ףטסלֶאז ץנַאג*  .ריד רַאפ ןופ טָאג ןייד הוהי יז טביירט

 ןבעגעג ריד טָאה סָאװיױזַא טינ-ּוד רעּבָא ,סרעגָאזרָאװ וצ

 ןייד הוהי ןלעטשפיוא ריד טעװ ,ךיא יו ַאוַא ,רעדירּב

 ןרעה טינ ךימָאל :ןגָאז ּוצ יױזַא ,גנולמָאזנייַא רעד ןּופ

 ןּבָאה יז סָאװ זיא .טּוג .:רימ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא יי !

 ןּבעגנײרַא לעװ ךיא ןּוא ,ּוד יװ ַאזַא ,רעדירּב ערעייז

 ל +

 יו טעװ סע ןוא י* .ןלעפַאּב םיא לעוו ךיא סָאװ ץלַא | לּובָנתֶא תְשלשו .ךרדה לל ץִכִּת :הָתְשֶל דל ןתנ
 -לָּכ הֶּמָׁש סּונְל הָיהְו לא הֶוחְ לחש רֶׁשֲא יצר

 | ד הָּכִי רֶׁשֲא יחו הָמָש סוניירשא ַחָצֹרָה רַבָד הֶזו :חצר |
 - ןּופ ןענָאמּפױא ךיא לעװ ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןדער טעװ רע :םְלַׁש לֶמְּתִמ ול אנשראל אוו תַעַדייִלְבּב והעְרתֶא

 ןדער ּוצ ןקיליוטומ טעװ סָאװ איבנ רעד רעְּבָא* .םיא ר שי הָחְּדנְו םיצע "בָשֶחל ל לעיב .ּודֲעַר--תֶא אבי לש |
 ןליופאב טינ םיא ּבָאה ךיא סָאװ טרָאװ ַא ןעמָאנ ןיימ ןזא 0 = ו ה ה משקל יופושטפ השב גי ,תי

 סָאװ רעטרעוו עניימ ןצ ןרעהּוצ טינ טעוו סָאװ ןַאמ רעד

 ביוא ןואיי .ןברַאטש לָאז איבנ רעגעי ,רעטעג עדמערפ ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער טעװ סָאװ רעד רעדָא ,ןדער ּוצ

 א" 22 .!טדערעג טינ סע טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד ןענעקרעד .רימ ןלעװ ווא לוו :ןצרַאה ןייד ןיא ןגָאו טסעװ ּוד |

 טָאה טָאג סָאװ טרָאװ א סָאד זיא ,ןעמוקנָא טינ ןוא ןעשענ טינ טעװ טרָאװ סָאד ןּוא , טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער טעװ איבנ רעד |

 .םִיא ראפ : ןקערש טינ ךיז טסלָאז ;טדערעג איבנ רעד סע טָאה שייקיליחטומ טימ ;טדערעג טינ סע

 ,ןעשרי יז טסעװ ןוא .דָאל רעײז ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ רעקלעפ יד ןדיינשרַאפ טעװ טָאג ןייד הוהי זַאי טי

 ןופ ןטימ ןיא טעטש .לרד ןדיישפָא ריד וטסלָאז* ,רעוייה ערעייז ןיא ןוא ,טעטש ערעײז ןיא ןצעוַאּב ךיז ןוא

 | ןיא .ןלייטנייַא ןוא ,געוו םעד ןריקרַאמּפָא ריד טסלָאו* .ןּברַא ּוצ סע ,ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל ןייד

 = - דטנָא וצ ףיוא ןייז לָאז סע ןוא ,ןּברַאןכַאמ ךיד טעװ טָאנ ןייד הוהי סָאװ דנַאל ןייד ןופ קרַאמעג סָאד ןעיירד
 ןפיולטנא ןיהַא ןעק סָאװ רעגעלשטיוט םעד ןופ לֵאפ רעד זיא סָאד ןוא * .רעגעלשטיוט ןכעלטיא רַאּפ ןיהַא ןפיול

 -ןטכענ ןּופ אנש ַא ַא ןעװעג טינ םיא זיא רע ןוא ,ןוויּכ א ןָא רבח ןייז ןגָאלשרעד טעװ סָאװ רעד .:ןּבעל ןּבײלּב ןּוא

 ןטסעמרַאּפ ךיז טעװ טנַאה ןייז ןּוא ,רעמייב ןקַאה דלַאװ ןיא רבח ןיז טימ ןעמוק טעװ רענייא וא יוו* .ףטכענרעיײא |
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 טעוו ןוייַא רעד ןּוא ,םיוב םעד ןקַאהּוצּפָא קַאה רעד טימ

 רע ןּוא ,רבח ןייז ןפערט טעוו ןּוא ,ליטש ןּופ ןעגנירפשפָא

 ריד ןּופ רענייא ןיא ןפױלטנַא לָאז רע ;ןּברַאטש טעװ

 יטּולּב רעד יִדּכי ;ןּבעל ןביילב ןוא ,טעטש עקיזָאד

 ץרַאה ןייז ןעוו רעגעלשטיוט םעד ןגָאיכָאנ טינ לָאז רענָאמ

 ,רעטײװ ַא זיא געװ רעד לַײװ ,ןּפַאכ םיא ןוא ,סייה זיא

 יטיוט טינ טמּוק םיא ןעװ ,טיוט םּוצ ןגָאלשרעד םיא ןוא

 ךטכענ ןופ אנוש א ןעוועג טינ םיא זיא רע לײװ ,ףָארטש

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ריד ךיא לעּפַאּב םּורדי ..ןטכענרעיײא

 ןייד הוהי ביוא ןּוא * .ןדײשּפָא ריד וטסלָאז טעטש יירד

 טָאה רע יװ ױזַא ,קרַאמענ ןייד ןרעטיירברעד טעװ טָאג

 עצנַאג סָאד ןּבעג ריד טעו ןּוא ,ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג |

 -ןּבעג ּוצ ןרעטלע ענייד טגָאזעגּוצ טָאה רע סָאװ דנָאל

 -עג ךיא סָאװ טָאּבעג עקיזָאדסָאדלַא ןטיה טסעװ ּוד זַא '

 ,טָאג ןייד הוהי ןּבָאה ּוצ ביל ,ןָאט ּוצ סע טנייה ריד טיב

 ןגיילוצ ריד ּוטסלָאז-געט עלַא ןגעוו ענייז ןיא ןייג ּוצ ןוא

 טינ לָאז סע ידּכ *  ;יירד עקיזָאדיד וצ טעטש יירד ךָאנ

 סָאװ דנַאל ןייד ןיא טּולּב קידלושמּוא ןרעװ ןסָאגרַאפ

 ןייז טינ לָאז סע ןּוא ,הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאג ןייד הוהי

 | = .טּולּב ןייק ריד ףיוא

 ןוא ,רבח ןייז אנוש א יי טעו ןַאמ ַא

 ,םיא ףיוא ןייטשפיוא טעװ ןוא ,םיא ףיוא ןרעיול טעו רע

 :ןּברָאטש טעוו רע ןוא ,טיוט םוצ ןגָאלש םיא טעו ןוא |

 דא רעּבָא 420 ה

 20-6 ,טי | םיטפוש ,םירבד

 -תֶא אֵצְמּו ץֶעָהְדִמ לןרפה לש ץֶצֶה תרכל | נב -
 ךפ יח .הָּלֵאָה-םיִרָעֶה תקַא-לָא סו אוה תַמָו והעְר
 וישו לבבל דִי יִּכ הצרה יִרֲחַא םלה לָאג לחרי

 יכ תֶוָמ-טְַּׁשִמ ןיא ולו ׁשֶפָנ והכה ףךרדה הָּבְרייִּכ |
 ָךוצְמ יכְנָא ןּכ-לַע :םושלש לֹמְּתִמ ול אה אנש אֵל ו
 | עי ביִחרייסָאו :ְךֶל ליִדְבַּת םיִרָע שלש רמאל ח

 שר -תֶא ּל ןת ד ְךיִתכָאל עּבׁשִנ רֶׁשֲאַּכ ללב תֶא ליִהלֶא

 יה

 -תֶא רֹמְׁשִתייֵּכ :ףיָתֹאֵל תתל רָבִּד רֶׁשֲא ץֶרָאָהילָּכ <
 הָמֲהאְל םויַהלוצִמ יכנָא רֶׁשֲא .הָמֹׂשֲעַל תאוה הָוְצִּמַה-לָּכ
 | ל תְפַסִו םימָיהלּכ וכְרַרְּב תֶכְלְל ךהלָא הוהָיתֶא

 יקנ םַּד ךפָשי אלו ּוהָּלִאָה שֶלָּׁשַה ל םיִרָע ׁשֶלָׁש וע >
 הָדָהְו ה הל ל ב וללא הָוהְי לֶׁשֲא ךְצֶרַא בֶרָקְּב
 | פ / ?םיִמְּד היל

 ּורָּכִרְ םֶקָו ל בֵרֲאְו והצַרל אנש שיא הָיְהִיייִכְו א
 ריש ינקו הלשו :לָאָה םיִרָעָה תַחַא-לָא סו תֶמְו ׁשֶפָנ בי
 דאל :תַמָו םֶּדַה לא יב ותא ונְתָנְו םשמ ותא יחקלו 1

 :ךְל במו לארשימ יקנתדםד :תְרעְבּו ילָע לניע םהָת |
 לתלחנב םינשאר ולבג רֶׁשֲא ד דער לּובנ ניִּסַתאָל םיש

 :הקשרל דל ןתנ יללֶא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָּב לֵמְנִּת רֶׁשֲא
 זראָּטַה-לְכִלּו לכל שיִאְּב דָחֶא דע םוקיאל ם ײ

 יפ-לַע וִא םילע ןנש | יפחלע אָמֲחְי רֶׁשֲא אֵמַח--לֶכְּב
 .תֹנֲעַל ׁשיִאְּב מדע םוקיחיכ :רֶבָּד םוקָי םידעיהשלש ₪
 נפ ביִרָה .םֶהָל-רָׁשֲא םיִׁשָנֲאְהייְִׁש ודְמָעְו :הֶרָס ֹוּב "

 :םבתָה םיִמּיַּב ויהי רֶׁשֲא םימפשהו םיִנָהְּכַה ינפל הוה
 הדָנָע רקש רעה רקש"דע הנהְו בטה םיִטָפְׂשַה ושרדו יי
 תְרַעְבּ ויָחָאְל תושנל םמָו רשאכ ול םֶתישעו :ויחַאְב שי
 תוטל ופיל ואמינה דר עֶרָה ?

 '/ דא גוסנ םעטה פי הלאה ץדמס 'אי

 ןופ ןעמענ םיא ןוא ,טָאטש ןייז ןופ עטסטלע יד ןקיש ןלָאו" ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ רענייא ןיא ןפיולטנָא טעװ רע ןּוא

 ןעמירַאּברעד טיג ךיז לָאז גיוא ןייד י* .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,רענָאמטולּב םעד ןּופ טנַאה ןיא ןבעגרעביא םיא ןוא ,ןטרָאד

 .ןייו וג לָאז ריד ידּכ ,לארשי ןופ טולב ןןסָאגרַאפנ קידלּושמוא ןעמַארסיוא טסלָאז ןּוא , םיא ףיוא

 הלחנ ןייד ןיא ,טצענערגעגּפָא ןּבָאה עקידרעירפ יד סָאװ ,רבח ןייד ןּופ ץענערג םעד ןְקֹוררַאפ טינ טסלָאזי

 .ןּברַא ּוצ סע ,ריד טינ טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ,ןעשרי טסעוו ּוד סָאװ

 דניז םוש ַא ןיא-גנוקידניורַאפ םוש ַא רעדָא ךערּברַאּפ םיש ַא ןגעװ ןַאמ א ןגעק תודע ןייא ןייטשפיוא טינ לָאז סע < =

 .ןײטשַאּב ךַאז ַא לָאז ,תודע יירד ןּופ ליומ םעד ךרּוד רעדָא ,תודע ײװצ ןּופ ליומ םעד ךרּוד ;טקידניועג טָאה רע סָאװ

 ייווצ יד ןלָאו* ,תודע עטרעקרַאּפ םיא ףיוא ןגָאז וצ ,ןַאמ ַא ןגעקַא תודע רעטכערעומוא ןַא ןייטשפיוא טעוו סע ןַא יי

 .געט ענעי ןיא ןייז ןלעװ סָאװ רעטכיר יד ןּוא םינהפ יד רַאפ ,טָאג רַאפ ןלעטש ךיז ,טיירטש םעד ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 ןייז ףיוא טגָאזעג רע טָאה ןגיל ,תודע רעשלַאפ ַא ויא תודע רעד טשרע ,ןשרָאפסױא טוג ןלעװ רעטכיר יד ביוא ןּוא יי

 דסיוא טסלָאז ןּוא ;רעדּורּב ןייז ּוצ ןָאט ּוצ טכַארטעג טָאה רע יװ יװַא ,םיא ּוצ ןָאט ריא טלָאז* ,רעדּורּב

 ןָאט טינ רעמ ןלעוו ןּוא ,ןּבָאה ארומ ןלעװ ןּוא ןרעה ןלעװ עקירעביא יד ןּוא * .ריד ןשיווצ ןּופ וייב סָאד ןעמַאר
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 = ןייד ןוא**. .ריד ןשיווצ ךַאז עטכעלש עקיזָא דיד יװ יוזַא | אנ ג שָפְנ ר רצ םֹוחָת אלו } ברק הוה ערה רֶבּדַּכ ידוע
 - לא ,שפנ ַא רַאפ שפנ ַא . :ןעמירַאּבהעד טינ ךיז לָאז גיוא יי ול לר ִףָיִּב דִי ןשְּ ש ב זע ׁשֶפִָּב |

 --9 | .א בָר םִע בָכְְו טּס תיא רבא ַע הָמָהְלִּמ אָנִי ַא רַאפ טנַאה ַא ,ןָאצ ַא .רַאפ .ןָאצ א ,,גיוא ןַא .רַאפ גיוא | = . ר י |
 -הה ראפ סופ ַא סאה  ֶקָעְמַה מע לפלא הָוהְייִּכ םקמ אָריִת אל ממ ראה .+ י...סּופ ַא רַאפ סּופ ַא ,טנַאה =

 ו קמב "שי שי יש הוא רה 0 גש הָמָחְלִּמַה--לֶא םֶכְבָרָקְּכ הָיָהְו :םִיְרְצִמ ץראמ
 ןַײד ןגעקָא המחלמ ףיוא ןײגסױרַא טסעװ ּוד זַא ר גםָתַא לאְרְשי עַמְׁש טֶהְלֲא דַמָאְו :םעָה-לֶא רּכִדְו ןקפה
 קלָאפ .,ןגעװטַײר ןוא דרעפ ןעו טסעוו ןוא ,טניפ 7 םָכְבְבְל ףרוחלא םכיבְיִאהלפ .המחלמל םויה םיברק
 םורָאװ ,יײז רַאפ ןֹּבָאה ארֹומ שנ ּוטסלָאו ,ריד ןּופ רעמ ד הוהְי יֵּמ +םהינפמ וצרעתה לֵאְו ְּמִהַּת-לֵאְו .ואריתילא
 עיעוהל םֶכיִבְיא-םִע םֶכָל םהלהל םֶכָמִעךלחַה םֶכיֵהְלֶא
 | ה דשא שיאהדימ רמאל םַעְהלֶא םירטשה ּורְּבִדְו :םֶכְתֶא
 ריא יװ ,ןייז טעוו סע ןוא*= .םִיַרְצִמ דנָאל ןופ טכַארּב תּומָיּפ ותיִבְל בש דל וכנח אלו שדחהתיב הָנָּב

 רעד ןענענעג לָאו ױזַא ,המחלמ רעד וצ ךיז טרעטנעגרעד | יִעַמְנ רֶׁשֲא ׁשיִאָהד-יִמּו :ּוּנָכְנִחַי ךחא שיאו הָמְָלִּמַּב
 ,רעה | לז ּוצ ןגָאז ןוא* ,קלָאפ םּוצ ןדער לָאז ןּוא ,ןהפ ' זרַמָתְלִמּב תומָיְדַּפ וקיבל בש דלי וללח אָלְו םֶרכ

 .ערעייא ןועקא המחלמ ףיוא טניה טנענעג ריא ,לארשי יא השא שרא רֶׁשֲא ׁשיִָהייִּו ונְְלַחְי רק שיאו
 חחימ ּורְמָאו םָָה--לֶא רֵּכַדְל םידמְׂשַ ּופְסו הק טיג טלָאז ריא ;ץרָאה רעיא ןרעװ ףאלש טינ לָאו ,טנייפ - קא שיא המחְלמּ תומר ייל 4 מ הל
 ;ייז ראפ ןקערש טינ ךיז ןוא ןלײֵא טינ ןוא ןּבָאה אר'מ  -תֶאשְמִ אלו ותיכל בש ךלי בכלה ְךֶרֶ ארה שיאה
 | ,ךייא טימ טייג סָאװ רעד דא טָאנ .רעײֵא הוהי םורָאװ + לא רכדל םיִרְטְׂשַה תֶּלַכְּ הָיְהְו זובְבְלַּפ ויָחָא בכל
 אי ן-דָיָהְו :םולָשְל ָיֶלֵא ארק ָהיֵלָע םֶחָּלִהְל ריִעלֶא יא , ,טנייפ ערעײֵא ןגעקַא ךיײֵא רַאפ ןטלַאה וצ המחלמ בז בָהְקַת"ִּכ ם  :םעְק שאָרְּב תאְבְצ יִרָש וְקָפּ םִעָה
 הב"אצְמגה םֶעָה-לָּכ היה דל הָחְתַּפּו דעת םֹוָלָׁשרמַא
 | .ביהָתְׂשִעְ ךמע םילָׁשַת אל"מאו דב סמל ל ה
 -מוא ךיז ןוא ןייג רע לָאז ?טײנַאּב טינ סע טָאה ןּוא ,זױה יינ | + יב ףֵהלֶא הָוהְי .ְּהנָתְנּו :ָהיֶלָש פרצו הָמָחְלִמ מע
 - ,המחלמ ןיא רע טּברַאטש רעמָאש ,םייה ןייז ןצ ןרעק | דיףפהו םיִׁשָנַה קר .;בֶרֶחייִפְל הָרּוכקלּכ-תֶא ָתיִּכִהְו

 רעװ זיא רעדָא* .ןעינַאב סע טעוו ןאמ רעדנא ןא ןוא ל = הללטהלב דִעָב הָיְִי רֶׁשֲא לכו הָמְַּבַהְ
 | שן ודל ףיהלֶא הָוהְיןתָנרֶׁשֲא יבא לֵלְׁש-תֶא בָא
 טָאה ןוא ,ןטרָאגגײװ א טצנַאלפעג טָאה סָאװ ָאד רעצימע ירא רשֲ דאמ מ תקחרה על תשעת

 . ןייז וצ ןרעקמוא ךיז ןּוא ןייג רע לָאז ףביוהעָא טינ םיא

 "עגפיוא ךיד טָאה סָאװ רעד | ריד טימ זיא טָאג ןייד הוהי

 ,קלָאפ םוצ ןדער ןלָאז רעעזפיוא יד ןּואז .ןפלעה וצ

 או טיוּבעג טָאה סָאװ ָאד רעצימע רעוו זיא :ןנָאז וצ יױזַא

 אד רעצימע .רעװ יא רעדָאי | .ןּבײהגָא סע טעו ןַאמ רעדנַא דא א ,המחלמ ןיא רע טּברַאטש רעמָאט ,םייה |
 רעמָאט | ,םייה ןייז רצ .ןרעקמוא ךיז ןוא ןייג רע לָאז ףעמונעג טינ יז טָאה ןּוא ,בייוו ַא .טסנקרַאפ .טָאה סָאװ
 | ךוא ,קלָאּפ םֹוצ ןדער רעטײװ ןלָאז רעעופיוא יד ןוא* .ןעמענ יז טעו ןַאמ רעדנַא ןַא ןוא ,המחלמ יא רע טּברַאטש

 ידּכ ,םייה ןייז ּוצ ןרעקמוא ךיז ןוא יג רע לָאז !קיצרַאהכײװ ןּוא קידעקערש ןיא סָאװ ָאד רעצימע רעוו זיא :ןגָאז
 סוצ ןדער ןקירוע רעעזפיוא יד לו ןייז טעװ סע אי .ץרַאה ןייז יוו ױזַא ןייגעצ טינ לָאז רעדירב ענייז ןופ ץרַאה סָאד
 יי | יי י <  .קלָאּפ ןרעּביא רעריפ-ליח ןצעופיוא יד ןלָאז יװַא ,קלָאפ

 | ,ןַײז טעו סע ןוא 14 ".םולש ןפורוצ ריא 'וטסלָאז ,ריא + ףיוא המחלמ ןטלַאה ּוצ ,טָאטש ַא ּוצ ןענענעג טסעוו ּוד זַא <
 .ןרעװ ריד לָאז ,ריא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד ,ויא ,ןענעפע ריד טעוו ןוא , .םולש ןרעפטנע ריד טעוו יז ביוא
 "וטסלאז ,ריד טימ המחלמ ןכַאמ טעוו ןּוא ,ריד טימ םולש ףיוא ןייגנייא טינ טעוו יז רעּבָא ביוא * .ןעניד ריד ןּוא וניצ ּוצ
 ןעניױשרַאּפסנַאמ עריא עלַא ןטייט וטסלָאז ,טנַאה ןייד-ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג ןייד הוהי ןַא ןוא 5 ;ריא ףיוא ןרענעל
 "רעד ןיא ןייז טעו סָאװ ץלַא ןוא ,תומהב יד ןּוא ,רעדניק עניילק יד ןּוא רעּבײװ יד רֶאנ א .דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ
 'טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ,טנייפ .ענייד ןופ בור םעד ןסע .טסלָאז ןּוא ;ריד רַאפ ןגיור וטסלָאז ,םיור ןצנַאג ריא ,טָאטש
 "יטעטש יד ןופ טינ ןענייז יז סָאװ ,ריד ןופ טײװ רעײז ןעניײז סָאװ טעטש עלַא ּוצ ןָאט וטסלָאז ױזַא .ןבעגעג ריד
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 = עניה יד ןופ טעטש יד ןופ רעּבָא* .רעקלעפ עגיה יד ןופ
 וטסלָאז ,הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ ,ּתומּוא

 וטסלָאז ןטסיװרַאּפ טרעיינ יי .םעטָא ןייק ןּבעל ןוָאל טינ

 ,ינֲעַנּכ םעד ,ירּומָא םעד ןּוא ,יּתִח םעד :ןטסיװרַאפ ייז

 ןייד הוהי יװ ױזַא ,יסובי םעד ןּוא ,יִוָח םעד ,יזרפ םעד ןּוא

 ןענרעל טינ ךייַא ןלָאז יז ידפ < ;ןלױפַאּב ריד טָאה טָאג

 ייז סָאװ ןטייקידרעוומוא ערעײז עלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ

 וצ ןקידעו טעװ ריא ןוא ,רעטעג ערעײז וצ ןָאטעג ןּבָאה

 .טָאג רעיא .הוהי

 וצ געט ליפ טָאטש ַא ףיוא ןרענעל טסעוו ּוד זַא

 ּוטסלָאז ,ןעמענּוצנייַא יו ידּכ ,ריא ףיוא המחלמ ןטלַאה

 ַא ףיורעד ןּבײהפיוא ךרוד רעמייּב עריא ןרעטשעצ טינ

 ןקַאהּפָא יז רעּבָא ,ּוטסנעמ ייז ןופ ןסע לײװ :קַאה

 ,שטנעמ ַא דלעפ ןּופ םיוב רעד זיא םורָאװ ;טינ וטסרָאט

 { ויולב = ?ריד ןּופ גנורעגעלַאּב ןיא ןייו וצ

 וטסנעמ םיא ,ןסע ּוצ םיוב ַא טינ זיא רע זַא ,טסײװ ּוד

 םּורַא קרעװרעגַאלַאּב ןעיוב ןּוא ,ןקַאהּפָא ןּוא ןרעטשעצ

 ריא ויב ,המחלמ ריד טימ טלַאה סָאװ טָאטש רעד

 גנורע דינ

 קידנגיל ןרעװ ןענופעג טעװ רעטעגרהעג ַא "אב

 טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ,דלעפ ןיא

 טָאה סע רעװ טסּוװַאּב טינ ויא סע ןוא ,ןּברַא וצ סע ריד

 ןוא עטסטלע ענייד ןײגסױרַא ןלָאזי ,ןגָאלשרעד םיא

  םיטפוש ,םירבד

 סָאװ םיוּב ַא

 החי רֶׁשֲא הלאה ₪ םיִמַעָה יִרָעַמ קר :הָנה הָלאַהיִִיֹוגַה ₪
 םֶרָחָהיִּכ :הָמשנילָּכ הָיִחְת אל הָלֲחַנ ףל ןת ללא :

 יקובוהו יוחה יורפהו ינצנכה יֵרֹמִאָהְו יתחה םֶמיִרֲחַּת
 םֶכְתֶא ודְמְלידאְל רֶׁשֲא ןעמל : ;ףיהלֶא הוה ךוצ רֶׁשֲאַּכ חי

 טְהאָטַהְו םֶהיֵהְלאַל ּׂשָע רֶׁשֲא םֶתֹבֲעָת לֹכְּכ תֹוׂשֲעַל
 םיִּבַר םיִּמָי ריִעילָא רּוצָתִִכ  ם +םֶכיְִלֶא הֶָוהיל שי

 לע חד הָצֵ-תֶא תיִהְׁשַתיאְל הֶׂשפָתִל ָהיֶלָע םֶתָלִהְל
 .הֶרָּׂשַה ץע טֶרָאָהיִּכ תֶרֶכַת אל יִתֹאָו לכאה ּטמִמיִּכ זר

 נדאל יִּכ עַרֵּת'רֶׁשֲא ץע קר :רוצְמִּב דיפ אָבְל כ
 ריִעָה--לַע רֹוצָמ ָתינְבּו תרכו תיִחְׁשַת וְתֶא אּוה לָכַאמ
 ם  ּוּהָּתְדִר ד זע הָמחְלִמ מ השע אוהרֲָׁא

 אכ
 : ןתנ ףינלָא הָוהְי רֶׁשֲא הָמְרֲאַּב לה אֵצְמַידיִּכ א
 ףינק] ואציו :והכה ימ עַדֹונ אל הֶדָׂשַּב לפנ ּהָּמָׁשְרִל ג
 הָיהְו :לֶלֶחֶה תֶכיִבְס רֶׁשֲא םיִרָעָה-לֶא ֹודְדִמּו ד ְךיֶמפְׂשְו ג

 תֹלְנֶע אוחה ריִעָה לנקז וחקלו לָלָחֶה-לֶא הָבֹרְּקַה ריִעָה
 = והְרֹוהְו :לֶעְּב הְָׁשְמאלי רֶׁשֲא ּהָּבֵּבְע-אֶל רֶׁשֲא רֶקֶּב ד

 דאל רֶׁשֲא ןְתיִא .טֵחָנ-לֶא טלְנֶעה-תֶא ל אוקה ריִעָה יִנְקִ

 ּושגְו :לַחְנב הָלְנֶעה-תֶא םׁשיופְרֶעְו ַעֶרֶזי אָלָו וּב דָבֶעְי ח

 | רב ותרשל ךיללָא הָוהְי רחב םֶב י יול יב םיִנֲהְּכַה
 קז לו :עְֶנילֶכְו ביִר"לָּכ היה םֶהיִּפילַעְו הוהי םֵׁשְּב ו

 -ילַע םֶהיֵדְי-תֶא ֹוצֲחְרִי .לֵלָחַה-לֶא םימרקה אהה ריִעָה
 רְכִפְׁש אֵל ּוניֵדָי ורְמֶאְו ּונָעו ;לַחָּנַב הָּפּורֲעַה הָלָנָעָה 'פמ

 כָאְרְשי מעל מכ :יָאָר אֶל ונניעו הוה םֶּדַה"תֶא ח |
 לארשי דמע ברמּב יל םָד ןתתדלאו הָוהְי ָתיִדּפ-רֶׁשֲא

 ףפרקמ יקה יה רעַבְּת הָתַאְו :םָּדַה םֶהְל .רַּפַכנו ט
 ם - ;הָוהְי ִניֵעְּב רשיה הִָעַתיִּ

 סָאװ טָאטש יד וו ז לא סע ןוא* .ןטעגרהעג םעד םורַא סָאװ טעטש יד ויּב ןטסעמּפָא ןלָאז ײז ןוא ,רעטכיר ענייד

 טינ ךָאנ זיא ריא טימ סָאװ ןעמענ טָאטש רענעי ןּופ עטסטלע יד ךלָאו ,ןטעגרהעג םּוצ עטסטנענ יד זיא

 = עגנוי יד ןרעדינפָארַא ןלָאז טָאטש רענעי ןופ עטסטלע יד ןוא* .ךָאי ַא ןגיוצעג טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןרָאװעג טעּברַאעג

 קינעג סָאד וק רעגנ רעד ןקַאהּפָא ןלָאז ייז ןוא | ;טײזַאּב טינ ןּוא טעּברַאַאּב טינ טרעוו סָאװ ,לָאט ןטרַאה ַא ּוצ ּוק

 טלייוורעדסיוא טָאג ןייד הוהי טָאה ייז םורָאװ ;ןענענעג ןלָאז ,יול ןופ רעדניק יד ,םינהפ יד ןּוא * .לָאט ןיא ןטרָאד

 -טעי ןוא טיירטש רעדעווטעי "יב ןייו לָאז ליומ רעייז טול ןּוא ,טָאנ ןופ ןעמָאנ ןיא ןשטנעב ּוצ ןוא ,טסניד ןָאט ּוצ םיא

 רעּביא טנעה ערעײז ןשַאװ ןלָאז ,ןטעגרהעג םּוצ עטסטנענ יד ,טָאטש רענעי ןופ עטסטלע עלַא ןּוא* .גנוקידעש רעדעוו

 טנעה ערעזדנוא :ןגָאז ןּוא ןפורסיוא ןלָאז יז ןוא'  .לֶאט ןיא קינעג סָאד טקַאהעגּפָא ריא טָאה עמ סָאװ ּוק רעגנוי רעד

 ,וד סָאװ ,לארשי קלָאפ ןייד ּבינרַאפ *

 ,ּוק עגנוי ַא

 .ןעועג טינ ןּבָאה ןגיוא ערעזדנוא ןּוא ,טּולּב עקיזָאדסָאד ןסָאגרַאפ טינ ןּבָאה

 ןּבעגרַאפ לָאז ייז ןוא ,לארשי קלָאפ ןייד ןשיװצ טּולב ןסָאגרַאפנ קידלּושמוא טינ זָאל ןּוא ,טויילעגסיוא טסָאה ,טָאג

 סָאװ ןָאט טסליוו וד ביוא ,ריד ןשיווצ ןּופ טּולּב ןסָאגרַאפנ קידלושמוא ןעמַארסיוא ּוטסלָאז יװַא* .טּולּב סָאד ןרעוו

 | | יי | ..טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא
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 ' דב . דוקא הָוהְי ונס אל הָמָחְלִּמַל אֵצִמייֵּכ
 א תקשחו רַאָק-תַפָי תֶׁשֲא הָיְבִשַּב היִאָרו יְבׁש תיִכָשו

 = בי הָחֶּלַנְו ףֶהיֵּב פלא הָתאָבַהְו + !הָׁשאְל דל ת ּתְַקָלְו הב |
 עי תרַלָמָשתא הָריסַהְ :ָהיָנְרְּפִרתֶא הָתְׂשְֶ השאר-תֶא
  =תרֶאְוָהיֶכֶא-תֶא הָתְכָבּו ךֶתיִבְּב הָבְׁשָיְו ָהיֶלָעַמ היבש

 זדָתְיְהְו  חַמְלַעְבּו היל אוָבָּת ןפ רַחַאְו םיִמָי חי ּהָמִא |
 די הָשְפִנְל ָּתחַּׁשְו הָב ָּתְצַפְה אלמא הָיָהְו ּהָׁשִאְל ל /

 רֶׁשֲא תַחֵּק ּהָּב רמעְתְתְאל ' ףֶמֶּכַב הְָרְְּמִתיאְל רֶכָמּו
 ב הָתִנֲע
 הָאנְׂשַהְו הָבּוהֲאָה םיִנָב וָל-ּודְליְו הָאּונְׂש תַחֲאָהְו הָבּוהָא

 ₪ ויָנָב-תֶא וָליֵחְנַה םויּב הָיָהְו +הָאיְׂשַל רֶכְּבה ֵבִה ה =
 -לַעו הָבּוהֲאָהןּב-תֶא לָפבְל לי אֵל ול הָיְהיירָׁשַא תֶא
 זי יב הָאּנְׂשַה ןֶּב רֹכְּבַה-תֶא כ :רֶכְּבַה הָאּונְשַהְַב נפ
 תישאר אּוהייִּכ ול אֵצָּמִירֶׁשֲא לֵכְּב םִנָׁש יִּפ ול תֶתָל
 חי דרו ןֵּב ׁשיִאְל הָיהייִּכ .ס  !הֶרֹכְּבַה טֵּפְׁשִמ ול וא
 אלו ותא ּוְרָסִיו ומא ליִקְבּ ויִבָא לוק מש ּונָניֵא הומו
 שי דלֶא ותא ואיצוהו מא ויִבָא וב מת {םֶהיֵלֲא עַמָׁשִי
  ָגְּב ֹוריִע ינקזילֶא ורְמָאְו :ומְלמ רַעָׁשילֶאָו וריע ינקז
 אכ ןהמנרו :אֵבֹסְו ללוז ונלקּב מש נא הֶלמּו רוס הֶז
 | דל ףפְרקמ עֶרָה ָּתְרעֶבּו תמו םיִנְבֲאְב ורע יְִַׁא-לְּכ
 יש צמח ׁשיִאְב היי כ = ּואְרְו ועָמְשי לארשי
 ןכ ןלְתידאַל :ץצ"למ ותא ָתיִלָתְו תָמּוהְו תֶוָמ-יַּפְׁשִמ
 - תלְלקייַּכ אוהה םֹיַּב ונְּבְִּת רובקחיכ ץֶצָה-לַע ותְלְבְ
 ללא הָוהְי רֶׁשֲא ְךֶתַמְַ-תֶא אה אֵלְו ילִּת םיִהְלֶא
 | רם - תל דל ג

 בכ
 א "מלוס םיִחְדִנ וישדתא וא וא רוט טָארתיאָל

 = רעטָאּפ וז לָאז יי ,יײז ּוצ ןרעהוצ טיצטעוו רע ןּוא ,ןפָארטש םיא ןלעװ יז ןוא ,רעטומ יי ןופ לוק םעד ּוצ ןא ,רעטָאּפ

 אצת יּכ ,םירבד !

 טןייפ =

 = ןשיװצ ןעו טסעוו ןוא ** ,ענעגנַאפעג ײז ןופ ןעגנַאפ טסעוו
 רז טסעוו ןוא ,טלַאטשעג ןיא ןייש יורפ ַא ענעננַאפעג יד
 -,ּבײװ ַא רָאפ ןעמענ ןלעװ ריד יז טסעװ ןּוא ,ןטסּולג
 - 8 ןלָאנּפָא לָאז יז ןּוא ,זיוה ןייד ןיא ןעגנערב יז ּוטסלָאז יי

 רוט תרחַאָה םיִשָנ יתש שיאל | ןייְהְתדדיִּכ

 .רוָכּב רעד זיא -

 ! ענייד ןגעקַא המחלמ ןיא ןײגסױרַא טסעװ ּוד אי
 | ןוא , טנַאה ןייד ןיא ןבעג יז טעוו טָאג ןייד הוהי ןּוא ,

 ;לגענ עריא ןדײנשּפָא ןּוא ,ּפָאק ריא

 סע ןּוא +

 .טקינייפעג לז טסָאה ּוד סָאװ רַאפרעד ;ריא

 יַאּב ַא עעיא ,רעּבײװ ייווצ ןּבָאה טעוו ןַאמ ַא זַא *

 = יסוא לָאז יז ןּוא *
 = ןציז ןוא ,טפַאשנעגנַאפעג ריא ןּופ גנודיילק יד ךיז ןּופ ןָאט

 - רעטּומ ריא ןוא רעטָאפ ריא ןענײװַאּב ןּוא ,ויוה ןייד ןיא |
 == יז ןוא ,ריא ּוצ ןעמּוק וטסלָאז ךָאנרעד ןוא ,טייצ שדוח ַא
 | .ּבײװ ַא רַאפ ןרעװ ריד לָאז יז ןּוא ,ןענַאמַאּב
 - ןוָאל יז ױטסלָאז ,ןלעפעג טינ ריד טעװ יז ביוא ,ןייז טעוו
 ..וטסלָאז טלעג רָאפ ןפיוקרַאפ רעּבָא ,ליוו יז ןיהּוװ ןיינ
 ו- רעּביא ןעװעטַאּבעלַאּב טינ טסרָאט ;ןפיוקרַאפ טינ יז

 - ןרעּבעג םיא ןלעװ ײז ןוא ,עטסַאהרַאפ ַא ענייא ןוא עטּביל |
 . רעד ןּוז רעד ןוא ,עטסַאהרַאפ יד יא עטּבילַאּב יד יא ,ןיז
 ,רעטסַאהרַאּפ רעד ןּופ ןייז טעו רוָכּב

 ןעק ; טָאה רע סָאװ סָאד יו ענייז השורי טיג:רע סָאװ גָאט

 . אב רעד ןופ ןוז םעד הוָכּב םעד רַאפ ןכַאמ טינ רע
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 .סָאװ ,רעטסַאהרַאּפ רעד ןופ ןוז םעד רעּביא רעטביל
 רעד ןּופ ןּוז םעד רוָכּב םעד טרעיינ

 ײװצ ןּבעֶנ ּוצ םיא ,ןענעקרעדנָא רע וּומ רעטסַאהרַאּפ
 רעד ויא רע םורָאװ ;טגָאמרַאפ רע סָאװ ץלַא ןּופ םיקלח
 טכער סָאד טרעהענ םיא ּוצ ,טפַארק ןייז ןּופ נילטשרע
 .הרֹוכּב רעד ןּופ

 .ַא ןוא רערעקפָא ןַא ןוו א ןבַאה טעו ןַאמ ַא וא
 ןייז ןופ לוק .םעד ּוצ טינ טרעה סָאװ- ,רעָקינעּפשרעדיװ

 -רַאפ םיא 0% טָאטש ןייז ןּופ ןשנעמ עלא .ןּוא* .רעפיוז ַא וע רעסערפ ַא ןיא רע 5 רעודנוא ּוצ טינ טרעה רע
 ןלעװ לארשי ץנַאנ ןוא ;ריד ןשיווצ ןופ זייּב סָאד | ןעמארסיוא טסלָאו ו ןוא .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ;רענייטש טימ ןפרַאװ
 .ןּבָאה ארּומ ןלעװ ןוא ,ןרעה

 ןעננעהפיוא םיא טסעוו ןוא ,ןרעװ טײטעג טעװ רע ןוא ,ףָארטשטױט ןופ דניז ַא ןייז טעוו ןַאמ ַא ףיוא זַא ןוא" =
 - ןיא ןּבָארגַאַּב םיא ּוטסלָאז ןּבָארגַאּב רָאנ ;םיוב ןפיוא בייל ןטיוט ןייז ןקיטכענרעּביא זָאל טינ וטסלָאּו * ,םיוב ַא ףיוא
 סָאװ ,דנָאל ןייד ןקיניירמוארַאפ ט טינ טסלָאז ןוא ;רענעגנַאהעג ַא ויא טָאג ןופ גנודנעש ַא םורָאװ ;גָאט םענעגייא םעד
 .הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאג ןייד הוהי

 ;ײז ןּופ ןליוהרָאפ ךיז ןוא ,עטעשודנָאלּברַאפ ספעש ןיו רעדָא סקָא סרעדורב ןייד ןעז 1 טיג טסלָא רר
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 ףילא ל ְךיֶחֶא בורק אלדםַאְו : ;ךיִהָאְל םֶביִׁשּת בשָה םֶהֵמ : ןּוא* .רעדּורּב ןייד ּוצ ןרעקמוא ייז ּוטסלָאז ןרעקמוא

 שר כ * ְךֶכִע היו ד דָחיֵּב דֹותילֶא ' ותפסאו ותעדי אֶל ד רעדָא ,ריד ןּופ טנָאנ טינ זיא רעדּורּב ןייד ביוא

 הֶשָעַת ןֵכְו ורמחל השעת ןכו :וק ותֹבִׁשֲהַו ותא ְּךיִחָא !  ,זוה ןייד ןיא ןעמעננײרַא סע ּוטסלָאז ,טינ םיא טסנעק

 רֵבאֹה--רֶׁשֲא ּךיֶחָא תַדָבָא--לָכְל הָׂשֲעַּה ןֵכְ ֹותְלִמִׂשְל | | |

 הָאְרְתאְל ס  ּוםֶּפַעְתִהְל לכות אל הָתאָצְמּוינְּמִמ ר 1 ווי ר רעדורב ןייד זיב ,ריד יב ןייו לָאז סע ןוא

 םקמ תִמלעַתהְו דרב םילפנ !רוש וא ד ףִחֶא רמָחתֶא  'װא ץוא' .ןרעקמוא םיא סע טסעװ ןוא ,םעד ףיוא
 ו דדְׁשִא-לַע בֶבָניִלַכ הוהי-אל ם | מע םיִקָּת םֶקָה ה ןייז טימ ןָאט וטסלָאז יױזַא ןּוא | לזיײא ןייז טימ ןָאט ּוטסלָאז

 ףוהלא הוה תַבֲעֹות יִּכ הָׁשִא תַלְמִׂש רֶבָנ שפלו"אלו םענערָאלרַאפ םעלַא טימ ןָאט וטסלָאז ױװַא ןּוא ,דיילק

 פ/) | הלא אהל יב ןרעװ ןרָאלרַאפ טעו סָאװ ,רעדורב ייד ןופ
 - : = כי יב | ,

 עדי לו רה לח 6 ו רו למר זענט סע טסז חן סא
 הלשת חלש ;םיִנְּבַה-לַע םאָה עמ אה םיִציִבה-לַ וא ד /-% רו

 ַּתְכִרֲאַהְו ךל ביי ןעמל לדקה םיְּבַהיִתֶאְו םֶאהְתֶא ןיז רעדָא לוײא סרעדורב ןייד ןעז טיג .טסלאו* |
 דנגל הקעמ תושקה ׁשֶדֶח תִיַּב הָנְבִת יִּכ ם ּ!וםיִמָי לש | "פיוא ;ייז ןופ ןליוהרַאּפ ךיז ןוא ,געוו ןיא ןלַאפעג סקָא

 אֶל . ןונממ לֶפֹנַה לפידיכ ְךֶתיִבְּב םיִמָּד םישתדאלו 9  .םיא טימ םענייא ןיא ןלעטשפיוא ליז וטסלֶאז ןלעטש

 עז רֶׁשֲא ער)ה הָאלְמה שלקתהפ םיאְלּכ ךמרכ רות רַאפסנַאמ ַא ןופ דוב  ןייז ינ לָאז יורפ ַא ףיוא* ==

 לע ריש יא א א ַא ןופ דיילק ַא ןָאטנָא טינ לָאו ןױשרַאּפסנַאמ ַא וא ,ייש

 :הָבדהַפַכְּת רֶׁשֲא ְָתיִסְּכ ֹופנַּכ עכְראילע ְּךֶליִהׂשֶעַּת = !* טאו ץייד הוחי יב טײקידרעװמוא ןַא םורָאװ ;יורפ
 לל םֶׂשְו :הָאְנשו ָהיֶלֵא אֵבּו .הָׁשִא ׁשיִא הָּקיייִּכ סא 8 ...יפָאד טוט סָאװ רעכעלטיא

 ;רשאההתא רֵמָאְו ער םש ָהיֶלָצ אֵצֹודְו םיִרָבְּד תֶליִלֲע ןופ טסענ ַא געװ ןיא ןפערט ךיז טעװ ריד רַאפ זַא *

 םביִלּתְּב הל יתאצמדאלו היל בָרָקֶאְ יתחסל תאוה טימ ,דרע רעד ףיוא רעדָא ,םיוּב ַא ץעגרע ףיוא לעופ ַא

 -לָא לנגה יובא ואיִצוהְ או ענה = הקל < די ףיוא טציז רעטומ יד ןוא ,רעייא רעדָא ךעלעגייפ

 -תֶא םינקהילֶא ךעגה יבא רֶמָאְו :הָרְעּׁשַ רע קו " יד ןעמענ טינ וטטלָאז , ,רעייא יד ףיוא רעדָא ךעלעגייפ
 אונו תֶאְנשו הָשֶאל הוה ׁשיִאְל יתתנ יִּתִּב "

 םםיִלּוְמ תבל יִתאֵעְמיאְל רמאל םיִרָבִ תלילע םש = טסלָאזןָאלקעַא* .רעדנוק יד טימ םענייא ןיא רעטומ
 :ריעָה קו ןנפל הָלְמשַה \ שרפו יִּתִב תב הלא = צ ןעמעג יטסלָאז רעדניק יד ןוא ,רעטימ יד ןזָאלקעװַא
 : .ןילז םימִי-ךירָאמ טסלָאז ןוא ,ןייז טּוג לָאז ריד ידפ ;ריד

 | עג ַא ןכַאמ ּוטסלָאז; ,זיוה יינ ַא ןעיוב טסעוו וד ןַא * וי

 .םיא ןופ ןלַאפפָארא טעו רעצימע זַא ,ויוה ןייד ףיוא טולב ןעגנערב טינ טסלָאז ידּכ ,ךַאד ןַײד וצ רעדנעל

 ןעמָאז םעד ןופ עפֶש יד יא רעו קילייה טינ לו סע ידּפ ,טשימעג ןטרָאגנײװ ןייד ןעייורַאפ טינ טסלָאוי 0

 0 אה 2 .ןטרָאגנַײװ םעד ןופ גָארטנייַא רעד יא ,ןעייז טסעוו ּוד.סָאװ

 - .םענייא ןיא לזייא ןַא ןּוא סקַא ןַא טימ ןרעקַא טינ טסלָאזא = |

 = .םעניײא ןיא סקַאלפ טימ לָאװ ,זנטעָש ןָאטנָא טינ טסלָאְז = )

 -וצ טימרעד ךיז טסקעד ּוד סָאװ קעדוצ ןייד ןופ ןקע ריפ יד ףיוא ןכַאמ ריד ּוטסלָאז ודנערפ יי 0

 ריא ףיוא ןכַאמ טעװ רע ןּוא + ,ןגירק טנייפ יז טעװ ןוא ,ריא ּוצ ןעמּוק טעװ ןּוא ,בייוו א ןעמענ טעוו ןַאמ ַא זַא 9 |

 "עג ךיא ּוצ ּבָאה ךיא ןוא | ,בײװ עקיזָאדיד ןעמונעג ּבָאה ךיא :ןגָאז ןוא ,ער"םָש ַא ריא ףיוא ןוָאלסױרַא ןּוא ,לובלב ַא

 - קח 'ץופ קהה = יקח ל - בב

 ןוא ןעמענ ,רעטּומ ריא ןּוא ,לדיימ רעד ןופ רעטָאפ רעד לָאז* ;םילּותּב ןייק ןענופעג טינ ריא ייב ּבָאה ןּוא ,טנעג | |

 | לדיימ רעד ןּופ רעטָאפ רעד ןוא * .רעיוט ןיא ,טָאטש ןּופ עטסטלע יד ּוצ לדיימ רעד ןופ םילּותב יד ןעגנערּבסיורָא

 "עג טנייפ יז טָאה רע ןּוא ,ּבײװ ַא רַאפ ןַאמ ןקיזָאדמעד ּוצ רעטכָאט ןיימ ןּבעגעג ּבָאה ךיא :עטסטלע יד ּוצ ןגָאז לָאז ביר

 .;םילּותּב ןייק רעטכָאט ןייד ייב ןענופענ טינ ּבָאה ךיא :ןגָאז וצ .ױזַא ,לובלב א רע טכַאמ טָא ןּוא יי  ;ןגירק = |

 = .טָאטש ןּופ עטסטלע יד רַאפ עקעד יד ןטײרּפשרעדנַאנַאפ 5 ןלָאו יז ןוא .רעטכָאט ןיימ ןּופ םילותב יד ןענייז סָאד ןוא |

 - .ךיורּבעג ןרַאפ טרעװרַאפ .ה .ד :



 9 2-18 בכ

 "שנע ותא וּמִי שיאָהדתא :אוהַהדריִעַה נק יחקלו
 עב םש איִצֹוה יִּכ הרעה יִכָאַל ּונֲתָנְו ףסכ הָאמ ותא
 הָהלַׁשְל לכוידאל הטל הלו לֵאְרׂשִי תלות לע
 ס  ;ומיילּכ

 יא יב

 אב היבאתיב תפל 5 רטנהדתַא ו ואיִצוהו : :רענל םיִלּותְב

 | תל הָתְׂשֶעייֵּכ הָתֹמָו םיִנָבֲאַּב ּהָריִצ יִׁשְנַא .הוללסו
 +דפרקמ עַרָה ָּתְרעֶבו ָהיֶבָא תיֵּב תל לא
 בכ = ותמו לַעָּב-תַלֶעְב תשאחמע | בכש שיא אֵצָמייּכ
 ערה תרעבו השאָהְו הָׂשאָה-םע בקשה ׁשיִאָה םֶהיֵנָׁש
 כ שיאל ז הֶׂשָראְמ הָלּותְב * ףענ הָיְהִי יִּכ סי .:לָארשימ
 רכ ןבַהְיִנָשדתַא םָתאֵצֹוהְו וּהָּמִע בֵכָׁשִו ריִעָב שיא הָאְצְמּ

 - ײתֶא ֹותַמו םיִנָבֲאָּב םָתֹא םֶּתְלִקְסּו אוהה ריִעָהו .רֶעׁשילָא |
 = ׁשיִאָה"תֶאְו ריִעְב הָקְָצ אל רֶשֲא לֵבָד-לע רעה |

 : ד ו

 :ףפרקמ עֶרֶה ָּתְרַעָבּו יחנר ּתְׁשֲא-תֶא הָנִע-רֶׁשֲא רבה
 חכ הדֶׂשָרֲאְמַה ְךֶעַנַה--תֶא ׁשיִאָה אֵצְִי .הדָׂשַּב--םִאְו | שם

 םֵכָׁש-רֶׁשֲא ׁשיִאָה תמו מע בכשְו ׁשיִאָה ּהָּבִקְדַחַהְו <
 ט תֶוְמ אמה רעל ןיא רַבְד השעתראל לענלו :ורבל המ |

 רֶבְּדַה ןּכ .שפ) וחצר והפרדלע שיא םּוקָי רֶׁשֲאַּכ יִּכ
 או הֶׂשָרֲאְמַה .רענה הק .ּהָאְצִמ הֶהָׂשִב יִּכ הוה |

 ד לותב רע שיא אֵצְמייִּכ ס חל טישומ

 תַחַּת הָשִאְל הָיְְתלְ ַסַכ םישמָח רעגה יִבָאְל הָּמִע
 00 וימיילּכ הָחְלְש לכויאל הע רַׁשֲא

 אמה ויָבָא א ףנּכ הל אֵלְו ויָבָא תֶׁשֲא-תֶא שיא הר
 גס ;הָדרוהְי להק הָכפש תּורְכו הָּכַּד--ַעוְצִפ אביאל

 | ל אלל ירש רד םג הָוהְי לֵהְקִּב ממ אביאל |
 קחו "כ 'תכ לכ וכ 'הכ' דכ 2 ?אכ יב ,בכ

 .ןפָארטש םיא ןּוא

 כ "אל רֶׁשֲא |
 טכ בכשה שיאה ןֵתָנְו :ּואָצְמִנְו מע בֵכָׁשְו ּהָׂשְפְת הָׂשרא

 - ןַאמ םעד ןעמענ ןלָאז טָאטש רענעי ןופ עטסטלע יד ןּוא י*
 טרעדנוה ןעסנק םיא ןלָאז ייז ןוא יי |

 ;לדיימ רעד ןופ רעטָאפ םעד ןבענ ןּוא ,קיטשרעבליז
 ןּופ יורפגנוי ַא ףיוא עַריָש א ןזָאלעגסױרַא טָאה רע לײװ
 יז ןעק ר רע ;ּבַײװ ַא רַאפ ןביילּב םיא-לָאז יז ןוא .לארׂשי

 יי | .געט ענייז עלַא ןקישקעװַא טינ
 ןעניז | סע ,תמא זיא ךַאז עקיזָאדיד רעּבָא בוא יי

 לאו =  ,לדיימ רעד יב םילּותּב ןייק ןרָאװעג ןענופענ טינ
 סרעטָאּפ .ריא ןופ גנַאננײֵא םוצ לדיימ יד ןריפסיורָא ןעמ
 ןפרָאװרָאפ יז ןלָאז טָאטש .ריא ןופ ןשטנעמ יד ןּוא ,זיוה
 = ןָאטעג) טָאה יז לײװ ;ןּברַאטש לָאז יז ןוא ,רענייטש טימ

 זיוה .סרעטָאפ ריא ןיא ןייז וצ הנומ ,לארשי ןיא הֹלְבנ ַא
 .ריד ןשיווצ ןופ וייב סָאד ןעמַארסיוא ! טסלָאז ןוא

 יורפג ַא טימ .קידנגיל ןרעװ ךענופענ טעוו ןַאמ ַא זַא< | =

 סָאװ ןַאמ רעד יא ,ןּברַאטש עדיב יז ןלָאז , שיא"תָשא ןַא

 יסיוא טסלָאז ןוא .יורפ יד יא ,יורפ רעד טימ ןגעלעג ןיא

 | 8 | ..לארׂשי ןופ זייב סָאד ןעמַאר

 ַא וצ טסנקרַאפ ןייז טעװ יורפגנוי ַא לדײמ ַא וא" |

 = ןגיל טעװ ןוא ,טָאטש ןיא ןפערט יז טעו ןַאמ ַא ,ןּוא ,ןַאלמ

 רעיוט םּוצ ןריפסױרַא ןדייּב ייז ריא טלָאז** ,ריא טימ

 .טימ ןֿפרַאװרַאּפ יז טלָאז ריא ןּוא ,טָאטש רענעי ןּופ

 :סָאװ רַאֿפרעד לדיימ יד ;ןּברַאטש ןלָאז ייז ןּוא ,רענייטש

 רַאּפרעד ,ןַאמ רעד ןוא ,טָאטש ןיא ןעירשעג טינ טָאה יז
 טסלָאז ןּוא .ּבײװ סרבח ןַײז טקינייפעג טָאה רע סָאװ
 ..ריד ןשיווצ ןופ וייּב סָאד ןעמַארסיוא

 טעוו ןוא ,ןּפַאכנָא יז טעװ ןַאמ רעד ןּוא ,דלעפ ןיא לדיימ עטסנקרַאפ יד ןפערט טעוו ןַאמ רעד רעּבָא) ביוא 58

 ;ןָאט טינ דאז ןיק וטסלָאז לדיימ רעד ןוא . :ןעוועג ריא טימ זיא סָאװ ןַאמ רעד ןּברַאטש זיולּב לָאז ,ריא טימ ג ןעיל
 . ,טיוט .ףיוא ! םיא טענרהרעד ןּוא | ,רבח ןייז ןגעק ףיוא טייטש ןַאמ ַא יװ יױזַא םורָאװ ;דניזטיוט ןייק לדיימ רעד ףיוא ָאטינ
 ןעװעג טינ ןוא ,ןעירשעג ט טָאה ו לדיימ עטסנקרַאפ יי יד :ןפָארטעו רז רע טָאה רלעפ ןיא םורָאװ עד -ךַאז עקיזָאדיד זיא יא
 | ;ןפלעה ריא לָאז רעו

 שמ ןניל טעוו ןוא ןּפַאכנָא יז טעװ רע ןּוא ,טסנקרַאּפ טינ זיא סָאװ יורפננוי ַא ,לדיימ ַא ןפערט טעװ ןַאמ ַא ןַא **
 קיצפופ 'לדיימ רעד ןּופ רעטָאפ םעד ןּבעג ,ריא טימ ןגעלעג ויא סָאװ ןַאמ רעד לָאז* ,ןרעװ ןענופעג ןלעװ ייז ןוא ,ריא |

 | עלא ןקיטקעװַא טינ יז ןעק רע | :טקיניפעג יז טָאה רע סָאװ רַאפרעד | ,ֿביװ ַא רַאפ ןרעוו םיא לָאז יז ןוא ,קיטשרעּבליז
 .געט ענייז -

 | ו - .יקעדוצ סרעטָאפ ייז ןקעלפטנַא טינ ןוא ,בײװ סרעטָאּפ ןיי ןעמענ טינ | לָאז רענייק י נב

 ,טָאנ ןופ הדע רעד ןיא ןעמוק טינ לָאז רעדילנדנַאש יד ןיא רענעטינשרַאפ ַא רעדָא רעטקירדעצ אר

 - .טָאג ןּופ |

 = = .יילק קע ,ףנְּכ- :טסקעט ץיא א =

 :הרע ד רעד יא ןעמיק טינ לָאז ם םיא ןופ רוָד | רעטנעצ רעד לָאמוצ ;טָאנ 2 ןופ הדע רעד ןיא ןעמוק טינ ג לָאז רזממ ַא*



0 

 הדע רעד ןיא ןעמּוק טינ לָאז יִבָאֹומ ַא ןּוא ינומַע ןַא* =

 ןופ ןעמּוק טינ לָאז רוָד רעטנעצ רעד לָאמּוצ ;טָאג ןּופ

 סָאװ רַאפרעד * ;קיּבײא זיּב ,טָאנ ןופ הדע רעד ןיא ייו

 טימ ןוא טיורב טימ ןעמוקעגנגעקַא טינ ךייַא ןענייז יז =

 ןופ ןעננַאנעגסױרַא טייז ריא ןעװ ,סננעװרעטנּוא רעסַאװ

 םעד םֶעֹלָּב ריד ףיוא ןעגנודעג טָאה רע סָאװ ןוא ,םִיַרצִמ
 ;ןטליש ּוצ ךיד ,םִיַרהַנ-םָרַא ןיא רותפ ןופ ןרֹועְּב ןופ ןוז

 וצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ טָאה טָאג ןייד הוהי רָאני

 הללק יד טרעקרַאפ ריד טָאה טָאג ןייד הוהי ןּוא ,ןעמָעלַּב

 טסלָאז' .ּביל ךיד טָאה טָאג ןייד הוהי לײװ :הכרב ַא ןיא |

 געט ענייד עלַא ,ןייזליווו רעיו ןוא דירפ רעייו ןכוז טינ

 .קיבייא ףיוא

 םורָאװ ,ימֹודַא ןַא ןקידרעװמוארַאפ טינ טסלָאזי

 ַא ןקידרעוומּוארַאּפ טינ טסלָאז ;רעדּורּב ןייד יא רע

 .דנַאל ןייז ןיא רעדמערפ ַא ןעווענ טסיּב ּוד םורָאװ ,ירצִמ

 רעטירד רעד ,ײז ןּופ ןרָאּבעג ןרעוו סָאװ רעדניק ידי

 .טָאג ןופ הדע רעד ןיא יז ןופ ןעמוק ןועמ ,רוָד

 ענייד ןנעקַא רעגַאל ןיא ןײנסױרַא טסעװ וד א" =
 רעטכעלש רעכעלטיא ןּופ טיהעגּפָא ןייז וטסלָאז ,טנייפ

 ןייז טינ טעוו סָאװ ןַאמ ַא ןייז טעװ ריד ןשיװצ זַא * .ךַאו

 ןסיוא ןַײגסױרַא רע לָאז ,הּביס רעקיטכַאנ ַא ךרוד ,ןייר

 סע ןּוא * .רעגַאל ןיא ןעמּוקנײרַא טינ רָאט רע ;רעגַאל

 ןוא ,רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז רע לָאז טנװָא ןגעקַא :ןייז לָאז

 ..רעגַאל ןיא ןעמּוקנײרַא רע לָאז ,רעטנוא טייג ןּוז יד יװ

 .סױרַא ןייג ּוטסלָאז ןיהַא ןּוא ,רעגַאל ןסיוא ןּבָאה ּוטסלָאז טרָא ןָא ןוא .

 21-4 ,גכ אצת יכ ,םירבד

 = ילָקְקּב יִבֶאֹוְמּו ינמע אָבידאְל ם  :הָוהְי לֶחְקִּב ד
 דע הזה להק םהְל אבידאל יִריִשָע רוד םנ הוה

 םכִיִפְבו םֶחְלִּכ םֶכָתֶא מקרא רֶׁשֲא רֵבדלַע :םֶלֹוע ה
 םִעְלִב-תֶא ךיִלָע רֵכָׂש לשאו םִיָרְצִמִמ םָכְתאצְּב רה

 הֹוהְי הָבָא-אָלְו ךללְקִ םיִרָהְנ םֶרָא רֹוָתְּפִמ רֹועְּבְדִּב +
 -תֶא ףל ךיַהלֶא הָוהְי דפו םֶעְלביִלֶא ַעֵמׁשִל ליָהלֶא

 שרְדתדאל + :ףוהלַא הָוהי ךבַהֶא יִּכ הָכָרְבִל הָלְלְּקַה ו
 כעְתְתאְל סם } :םליעְל דיִמי-לָּכ .םֶתָבְִׂ םמלש 'בר

 עריה גיב יִרְצִמ בעְתְתהאל אה יֶחָא יִּכ יִמֹדֲא
 םֶהֶל אָבָי ישילש רו םהל ּוְלוי-רֶׁשֲא םיִנְּב :וצְרַאְב ט
 ָּתְרַמְׁשְו דיביאילע הגחמ אצתהכ ₪ = החי לָהְקְּב י
 הדיהי--אל רֶׁשֲא שיא ב הָיְהייייִּכ :עֶר רֶבָד למ אי

 תלי אל הָנֲחִמִל ץוחמהלָא או הלילההרקמ רֹוהָמ
 מב ץחרו םֶרָע--תֹונְפִל הָוָהְו ּוהָנחְמַה וּת--לֶא 2
 ףל הָיְהִּת ו :הָנחְמַה ךִּת--לֶא אבי שמְשַה אָבְכּו +
 ."ילַע ל הָיְהִּת דַתָיְו :ץיח הָּמָׁש אָצַו הַָחְמל ץוחמ די
 ָתיְִִּו ָּתְבׁשְו הב הָּתְרַפָהְו ץוח ךְֵבׁשְּב הָיָה ךגא
 = 'ףחמ בֶרָקְּבו ךלַהְתמ ךיִהלֶא הָהְי כ :ָחֶאצהתֶא ט

 "אל שחק ףינחמ הָיָהְו נפל יביא תתלו ּךְיִצִהְל
 אל 5 :דירחאמ בֵׁשְו רָכָד תורע ְךְב הֵאְרִי =

 - זויִנדִא םִעֵמ לא לצְנידירָשַא ונדאחלָא רֶבָע רינת
 .ףיֶרָעְׁש דַחַאְּב רַחְבִי--רֶׁשֲא םֹקָמִּב ּךְּבְרקְּב בשי מע ז
 .תרָוְּבִמ הָשדק הָיְהְתאל ב ונוח אל ול בֹוַָּב ח

 ןנְתֶא איִבָתיאְל :לאְרש יִנְּבִמ ׁשֵדָק היהדאלו לארׂשִי טי |
 .תֶבֵותיּכ רֶדָללְכִל ךיהלֶא הָוהְי הי בֶלּכ ריִחְמּו הָנֹ

 | ףיחאל ףישתהאל ם  :םתינשהםנ והלא הָוהְי 2
 - יִרְכָנִל !ךֶׁשִי רֶׁשֲא רָבָ-לְּכ ךשנ לֶכָא דֶׁשֶנ ףֵסֵּכ שנ אכ

 | ילכּב ךיללָא הָוְיךְכְרבי על ךישת אל קאל יש

 יב ןּבָאה וטסלָאז לקעלפ ַא ןואיי

 .ןרַאפ ןוא ןרעקמוא ךיז ןוא ,ןּבָארגפױא טימרעד ּוטסלָאז ,ןסיורד ךיז טסצעז ּוד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא ;ןּפַאװ .ןייד
 "בעגוצרעביא ןוא ,ןעמערישַאּב ּוצ ךיד ,רעגַאל ןייד ןּופ ןטימ ןיא םּוא טייג טָאג ןייד הוהי םורָאװי* = .טיוק ןייד ןקעד

 ןרעקּפָא ךיז ןוא ,ךַאז עסואימ ַא ריד ייּב ןעז טינ לָאז רע ידפ ,קילײה ןייז רענַאל ןייד לָאו םּורד ;ריד ּוצ טנייפ ענייד

 | | | | .ריד .ןּופ |

 .ריד "בי"  .רַאה ןייז ןופ ריד.ּוצ ןעװעטַאר ךיז טעוו רע זַא ,רַאה ןייז וצ טכענק ַא ןרעפטנערעביא טינ טסלָאז 0 =

 ויא םיא ּוװ ,ןרעיוט ענייד ןופ םענייא ןיא ,ןלײװרעדסױא טעו רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,טימ ןייד ןיא ,ןציז רע לָא

 .ןעדווירק טינ םיא טסלָאז ;רעסעּב

 .לארשי ןּופ ןיז יד ןּופ גנּוידנַאש ַא ןייז טינ לָאז סע ןּוא ,לארשי ןּופ רעטכעט יד ןּופ יורפדנַאש ַא ןייז טינ לָאז סע 0

 = רַאפ ,טָאג ןייד הוהי ןופ ויוה םעד ןיא ,טנוה ַא ןופ טלָאצעג סָאד ןוא ,הנוז ַא ןופ ןיול םעד ןעגנערּב טינ טסלָאז *

 .עדייב יז ןענייז טָאג ןייד הוהי ייב טײקידרעװמּוא ןַא םורָאװ ,רדנ םּוש ַא |

 סָאװ ךַאז רעדעווטעי ןּופ ןוניצ ,גרַאװנסע ןּופ ןוניצ ,טלעג ןּופ ןוניצ ;ןוניצ ףיוא רעדורב ןייד ןעייל טינ טסלָאז יי

 ןייד הוהי ידּכ ;ןוניצ ףיוא ןעייל טינ ּוטסרָאט רעדורב ןייד רעּבָא ,ןזניצ ףיוא ןעייל וטסגעמ ןדמערפ םעד * .ןוניצ טנָארט
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 טנַאה :ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןשטנעּב ךיד לָאז טָאג והתְשרל ז הָמָשדאָּב הָּתַא-רֶׁשֲא ץראה לפי די חלָשְמ
 00/3 קי .ןּברַא וצ = ל יִכְו אמה ד ב היה מעט הלא הוה שרד שרד סע יהא טטמוק ּוד סָאװ דנַאל םעד ןיא ,ךיז טמענ | בכ "יפ  יִמְּלׁשְל רֵחַאְת אל מלא הוהיל רָדְנ רֶלַתהִּכ ₪
 ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲא הָבַדְנ ּךיִהלֶא הוהיל ָּתְרִָנ רֶׁשֲאַּכ תשע ,טָאג ןטד הוהי ּוצ רדנ ַא ןייז רדנמ:טסעװ ּוד זַא * רכ רָמְׁשִּת ד ךיִתְפִׂש אצמ :אָטִק דְב הֶיחאל רֶדנִל לדְחת
 יח בינע תלכו ער םֶרָכְּב אֹכָת יִּכ ם  :ףֶפְּב
 כ אֹבְתיִּכ ם תת אל ָךילָכ-לֶאְו ּדעְבָש ךֶשֶפַנְּ

 סָאװ דניז ןייק ןייז טינ ריד ףיוא טעו ,ןייז רדנמ ןּופ ם 0-0 הש מה ל ד ו 8 טסער יד = 0 יד , ו סע ףיגמ אל שמרחו דדָיְּכ תלילמ קפטקו דר תַמְקְּ ל ש ַא ביוא * .דניז ַא ןייז טעוו
 טסלָאז ןוא ,ןטיהפֶא ּוטסלָאז ליומ ןייד ןופ סױרַא טײג - = דכ

 הוהי ּוצ ןעוועג רדנמ קיליוויירפ טסָאה ּוד יװ יוזַא ןָאט < אמת אלמא ז הזה הָלעְבו הא שיא מיי
 = .ליומ: :ןייד טימ- טדערעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ--טָאג ןיד = תֶתיִרְּכ רפס 5 םֵתָכְו רב תורע ּהָב אֵצָמייּכ ו

 .וטסנעמ ,ןטרָאננײװ סרבח ןייד ןיא טסמוק וד וא" | ג התה הָבְלָקְו ותיפמ הָאְצָו :ותיִּכִמ החלשו יב ןתָנְ
 ןייד ןיא רעּבָא , .טסליוו ּוד ליפיוו טַאז נצ ןּבױרטנײװ ןסע ג תתיִרְּכְרְפס הל בַתָנ ֹורֲחַאָה שיאה ָאנׂשּו:רקַא-שיִאָל
 --% ..ןָאטנײרַא טינ ּוטסלָאז יל .רׁשֲאורַחַאָהשיִאֶה תומייִכוִא ותיִּבִמ .ּהָחְּלִׁשְו הָדָיְּב ןֵתָנְו
 וטסנעמ ,האובת סרבח ןייד ןיא טסמוק ּוד זַא * / ד ָחְּלַׁש-רֶׁשֲא ןושארָה הָלְעַּב לכוידאל : :הָשֶאְל ול וחלל
 רעסעמריינע א רעּבָא ,טנַאה ןייד טימ ןעגנַאז ןסײרּפָא = קרָאָמַטַה רֶׁשֲא יִרָחֶא הֶשֶאְל ול תֹוָהִל הְָחַל בוטל

 | .האובת סבח 2 ףיא ןבייהפיוא טי וטסרָאט יָא ץֶרָאָה-תֶא איִטֲַת אלו הָהְי ינפל אוה הבת |
 יש הָׁשֲא שיא הּקיייִּכ ס :הָלֲחַנ ל ןֶת ובלא הוה
 יָנ רב למל וָלָע רכעיחאלְו אָבָצַּב אֵצֵי אֵל הָשְרָח
 !חָקָל"רֶׁשֲא וְּׁשא-תֶא חמשו תַחֶא הָנָׁש לתיבל הָיְהִי
 = ט :לבח אּוה שפני בֶכָרְו םיהר לָבָחיְאל
 ,ךַאז עסואימ ַא ריא ןיא ןענופעגסיוא טָאה רע לײװ ,ןגיוא וּב-רֶמַעְתִהְ לֵאָדׂשִי יֵנְּבִמ ֹויָחֶאְמ ׁשֶפנ ג שיא אָצִמַי
 ,טנַאה ריא ןיא ןּבעג ןוא ,טג ַא ןביירש ריא טעװ רע ןוא .ח דַמָשַה ם :דּכְרְקִמ עֶרָה ָתְרעֶכי אוהה בנה תַמּו וָרְכִמּ
 קעװַא טעוו יז ןּוא* ,זיױה ןייז ןּופ ןקישקעװַא יז טעוו ןוא םֶכָתֶא ּורֹוי-רֶׁשֲא לכ תושעלו דאמ רמשל תַעָרְצַה-עַגְנְּב
 = ףעד ןּוא* ,סנַאמ רעדנַא ןַא ןרעוו ןוא ןייג ןּוא , ויוה ןייו ןופ ט תֶא דֹוכְ :תושעל ְרְמְׁשִּת םתיוצ רֶׁשֲאַּכ םְּלַה םִינֲהְּכַה
 .ןמיירש ריא טעוו ןוא ,ןגירק טנייפ יז טעװ ןַאמ רעטצעל םבֶכְתאָצְב .ְּךֶרֶּדַּב םירמל חל הָוהְי הֶׂשָע--רֶׁשֲא
 ןופ ןקישקעװַא יז טעוו ןּוא ,טנַאה ריא ןיא ןּבעג ןוא ,טג ַא = אֶת הָמּיָאְמ תאֵשֹמ ָךֶערְב החי ס ;םִיָרְצִמִמ

 ןעמונעג יז טָאה סָאװ ןַאמ רעטצעלי רעד רעדָא ,ויוה ןייז <
 ןעמענקירוצ יז ,טקישעגקעװַא יז טָאה סָאװ ,ןַאמ רעטשרע ריא טינ רָאט* ,ןּברַאטש טעװ ,םיא ּוצ ּבײװ ַא רַאפ
 ;טָאג רַאפ סָאד זיא טייקידרעװמּוא ןַא םורָאוו ;ןרָאװעג טקיניירמּוארַאּפ ויא יז א םעדכָאנ ,םיא וצ ּבײװ ַא רַאפ ןרעוו ּוצ
 יי : .הלחנ ַא רַאפ ריד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאלי סָאד ןכַאמ קידניז טינ טסלָאז ןוא

 ןייק :ןהעװ טנילענפיורא טינ לָאז םיא ףיוא ןוא ,ליח ןיא ןײגסױרַא טינ רע לָאז ,ּבײװ עיינ ַא ןעמענ טעו ןַאמ ַא ואי |
 .ןעמונעג טָאה רע סָאװ ּבײװ ןייז ןעיירפרעד ןוא ,רָאי ןייא םייה ןייז רַאפ ןייו רע לָאז יירפ ;ךַאז |

 .ןופשמ ןיא ןעמ טמענ שפנ ַא םורָאװ ;ןייטשלימ ןטשרעפיוא ןַא רעדָא לימטנַאה ַא ןוּכשמ ןיא ןעמענ טינ לָאז עמי
 אב טעו רע ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ,רעדירב ענייז ןופ שפנ ַא קידנעבנג ןרעװ ןענופעג טעװ רעצימע ואז

 ןופ + וייב :סָאד ןעמַארסיוא טסלָאז ןוא .בנג רענעי ןּברַאטש לָאז ,ןפיוקרַאפ םיא טעוו ןוא ,םיא רעביא ןעװעטַאּבעל
 - ( יי .ריד ןשיווצ

 ןלעװ ול טבש ןופ םינהפ יד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ ןּוא רעייז | ןטיה וצ ,תערצ ןופ גָאלּפ - רעד טימ טיהענּפָא יז
 וצ ןָאטעג טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ קנעדעג' .ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאז ,ןלױפַאּב יז ּבָאה .ךיא יװ יװַא :ןענרעל ךייַא
 יי / = .םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טייו ריא ןעו ,אסננעװרעטנוא ןעמירמ

 זיוה | וא םיא | רצ יגױרַא | טינ וטסלָאז ,האולה זיא סע רעסָאװ רבח ןיד ןעיילטנָא טסעװ ודה א 2

 .ןענָאמ םורָאװ ;ןלָאצַאּב ּוצ םיא ןקיטעפש טינ ךיז ּוטסלָאז
 ריד ףיוא ןּוא ,ריד ןופ טָאג ןייד הוהי ןענָאמ םיא טעװ

 | ,ןענַאמַאּב יז ןוא ּבײװ ַא { ןעמענ טעװ ןַאמ ַא זַא " ךכ |
 ענייז .ןיא ןחמוא ןַא ןעניפעג טעװ יז בוא ,זיא =

 10 ,בי רבדמב עוא =



 .אצת יּכ ,םירבד | | 332

 רעד ןּוא ,ןייטש ּוטסלָאז ןסיורד * .ןוּכשמ ןייז ןעמענ ּוצ
 םעד ןגָארטסױרַא ריד לָאז ,םיא טסײלטנַא ּוד סָאװ ןַאמ

 וטסלָאז ,ןַאמירָא ןַא ויא רע ביוא ןּוא * ,ןסיורד ןופשמ
 םיא ּוטסלָאז ןרעקמוא * .ןופשמ ןייז טימ ןגײל טינ ךיו
 רע ידּכ ;רעטנּוא טייג :ןוז יד יװ ,ןוּכשמ םעד ןרעקמּוא
 ןּופ ןוא .;ןשטנעּב ךיד ןּוא ,קעדּוצ ןייז ןיא ןגייל .ךיז לָאז
 .טָאג ןייד הוהי רַאפ טייקיטכערעג ַא ןייז סע טעװ ריד

 -פרעדַאּבטױנ ןּוא ןעמירָא ןַא ןקירד טינ טסלָאז+ <<
 ןייד ןופ רעדָא ,רעדירּב ענייד ןופ רעטעּברַאנױל ןקיט
 ןיא *  .ןרעיוט ענייד ןיא ,דנַאל ןייד ןיא סָאװ ןדמערפ |

 ןוז יד ןּוא ,ןיול ןייז ןּבעגּפָא ּוטסלָאז גָאט םענעגײא םעד
 - ,ןַאמירָא ןַא זיא רע םורָאװ ;ףיורעד ןייגרעטנּוא טינ לָאז

 ףיוא ןפור טינ לָאז רע ידּכ ;ףיורעד סיוא טקּוק רע ןוא
 .דניז ַא ןייז טעוו ריד ףיוא ןּוא ,טָאג ּוצ ריד

 ,רעדניק רַאּפ ןרעוו טייטעג טינ ןלָאז סרעטָאפ 5 = =
 יטעי ;טרעטָאפ רַאפ ןרעוו טייטעג טינ ןלָאז רעדניק ןּוא
 | .:ןרעװ טייטעג לָאז דניז ןייז רַאפ רעדעוו

 ַא ןופ טפשמ םעד ןעיירדרַאפ טינ טסלָאוײ

 ןופשמ ןיא ןעמענ טינ טסלָאז ןּוא ;םותי ַא ןופ ,ןדמערפ
 ַא זַא ןעקנעדעג טסלָאז ןּוא * .הנמלַא ןַא ןופ דגב םעד
 טָאה טָאג ןייד הוהי ןּוא ,םִיַרצִמ ןיא ןעוועג ּוטסיּב טכענק
 ּוצ ריד ךיא לעּפַאּב םּורד ;ןטרָאד ןּופ טויילעגסיוא ךיד

 .ךַאז עקיזָאדיד ןָאט =

 ןּוא ,דלעפ ןיא טינש ןייד ןדיינש טסעװ .ּוד זַא 5 - =

 "מּוא טינ ךיז ּוטסלָאז ,דלעפ ןיא ּברַאנ ַא ןסענרַאפ טסעװ
 רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ ;ןעמענ ּוצ יז ןרעק
 ךיד לָאז טָאג ןייד הוהי ידּכ  ;ןייו סע לָאז ,הנמלַא רעד

 .טנעה ענייד ןּופ גנואוט רעדעווטעי ןיא ןשטנעב

 והלא הוהי יִנפְל 'בש

 6 ,הכ-\1 ,דכ |

 .הֶּחַא רֶׁשֲא ׁשיִאָהְו מע ץיִחַּכ :וטכע טכעל ותיִב-לֶא א
 ִנָע ׁשיאדםִאְו | !הָצּוחַה טֹוָבָעַה-תֶא ףילא איצוי וב הָשנ בי
 .טּובָעָקתֶא דל ביִׁשָּת בֵׁשָה :ומֹבֲעַב בָּכְשִת אל אוה א

 הקדצ הָיְהִּת ךלו דכרבו ותמלשב בֵכָׁשְו ׁשֶמָׁשַה אֹוְּכ
 יְֶאְויֵנָע ריִכָׂש קשָפַתאל = ס

 ןֵתִת ֹומֹויְּב ?יֶרָעְׁשִּב ְָצְרַאְּב רֶׁשֲא ךרעמ וא ד ְךיֶהֵאְמ ו
 אש אוהולֲאְו אה נְיּכ ׁשֵמְׁשַה ויָלָע אוָבְתיאֹלוֹורָכְׂש
 = ?אטח ב הָיְהְו הָוהְי-לֶא ל לילע אָרְקיאלְו ָׁשְפנדתֶא

 א תֹוָבָא-לע ותמוידאל םיִנָבּ נבל ת תובָא ותְמּוידאל ט
 לֹבֲחַמ אָלְווִתְי רג טֵּפְׁשִמ הָּטִת אל ם ּ!ּותָמּי ואְטָהְּב

 הָוהי ָךֶדְפַּוםִיַרְצִמּב יָה דע יכ רכז :הָנְמְלַא דֶגֶּב זי
 הזה רָבְּדַה-תֶא תושעל + וצְמ יָא ןפילע םשמ ךיִהֹלֶא

 דאל הֶרָׂשַּב רֶמָע ָּתחַכָׁשְו ףדשב ףריצק רצקת יִּכ - ס שי
 .ךֶכְרְבְי מל יְהִי המלל םותיל ךגל יתחקל בּוׁשָת

 .אֵלְּדַהְו טֹּבֶחַתיִּכ ס :ףידי השעמ לֵכְּב לא הָוהְי כ
 לצָבַת יכ :הָיְהִי הָנְמְלַאְְו םותיל רגל דירחא ראּפָת יט

 דה הָנְמְלַאְלו םותיל רגל ךיֶרֲחַא לְלֹועְת אל ְךֶמָרַּכ
 עמ ימֶֹא ןפדלע םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב ָתייָה דָבֶעיְּכ ָּתְרַכָובנ

 הרטל 9 6 -  והה רָכְדַהתֶא תוטל

 טכומפְשּו  פְׁשמַה-לֶא ושגנְו םיִׁשָנֲא ןּב ביר הָיְהִייּכ
 דוא הָיָהְו :עֶׁשְרָה-תֶא ּועיִׁשְרַהְו קיִּדַצַד-תֶא ּוקידצהו
 ותעָשְר יִדְּכ וינָפְל והכַהְומפשה וליפהו עשרה תה ןּב
 לע וָתֹּכַהְל ףיסידפ ףיקי אל וכי םיִעָבְרַא ;רַפְסְמְּב
 רוָׁש םֶפָהַתאְק :ףניֵעְל ְךהָא הָלְקִנו הָּבִר הָּכִמ הלא
 ןבו םֶהמ רַקַא תֶמּו וְדְחַי םיחא וְׁשיכ ס  ןְׂשיִדְּב
 אֵבָי הָמָבָי ךַנ שיִאְל הצוחה תֶּמַה-תֶׁשֲא הָיְהְתיאֹל ולדיא

 רה ןי*

 דת רֶׁשֲא רֹוכְּבַה הָיָהְו :ּהָמְּבִיְ הָׁשֲאְל ול החלו ָהיֶלָע ו

 ש כ ₪

=9 += 

 ב

 יד ןכוזכָאנ טינ וטסלָאז ,םיוּבטרעּבלײא ןייד ןּפַאלקּפָא טסעװ ּוד זַא *

 ןייד ןטסּברַאה טסעוו .ּוד זַא < .ןייז סע לָאז ,הנמלַא רעד רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ ;ריד רעטניה ןגײװצ

 ןּוא .ןייז סע לָאז ,הנמלַא רעד רַאפ ןּוא ,םותי ןרַאפ ,ןדמערפ ןרַאפ ;ריד רעטניה ןּבײלקכָאנ טינ ּוטסלָאז ,ןטרָאגנײװ

  זַא ןעקנעדעג טסלָאז

 הב
 טכיזעג ןייז רַאפ ןגָאלש ןּוא ןגיילרעדינַא ןוָאל םיא רעטכיר

 .ךַאז עקיזָאדיד ןָאט וצ ריד ךיא לעפַאב | םּורד ;םִיַרצִמ | דנַאל ןיא ןעוועג י ּוטסיּב טכענק א

 טכערעג ןּוא ,ןטפשמ יז טעװ עמ ןוא ,טפשמ םּוצ ןענענעג ןלעװ יז ןּוא ,גירק ַא ןייז טעװ ןשטנעמ ןשיווצ דָאי

 רעד לָאז ,ןגָאלש טמּוק ןקידליש םעד ביוא ,זיא* ,ןקידלוש םעד ןכַאמ קידלוש ןּוא ,ןטכערעג םעד ןכַאמ

 ןעמ לָאז געלש קיצרעפ * .לָאצ ַא טימ ,דלוש ןייו קילדעוו ,ט

 רַאפ ןרעװ טדנעשעג רעדורּב ןייד טעוו ,געלש ליפ ּוצ ,סָאד יװ ו רעמ םיא ןעמ טנָאלש רעמָאט ;רעמ טינ ,ןּבעג םיא

 -.ןגיוא ענײד

 .טשערד רע ןעװ ליומ סָאד סקָא ןַא ןדניּברַאפ טינ | טסו

 ,טיג רע טָאה דניק ןייק ןוא ,ןּברַאטש טעוו לו ןּופ רענייא ןוא ,םענייא ןיא ןעניווו ןלעוו רעדירב וַא*

 .ןּוא ,ריא ּוצ ןעמוק לָאז רעגָאװש ריא ;ןסיורד ןופ סנַאמ ןדמערפ ַא ןרעוו טינ בייוו סמענעּברָאטשעג םעד לָאז

 ,ןרעּבעג טעװ יז סָאװ גנילטשרע רעד :ןיז לָאז סע ןּוא* .ןרעגעװשַאּב יז ןּוא ,םיא וצ ּבײװ א רַאפ ןעמענ יז



 ,רעדורב םענעּברָאטשעג ןייז ןופ ןעמָאנ .ןפיוא ןייז לָאז = ז"ֿמאְו :לאושמ מש מייל תֶּמַה ויְחֶא ; םשלע םּו =
 .לארשי ןּופ ןרעװ טקעמענסיוא טינ לָאז ןעֶמָאנ ןייז ידּכ .תרעשה ותמבי התלעו ותְמְבְידתֶא תחקל שָיִאָה ץפחי אל |
 ,ןירעגעווש .ןייז ןעמענ ןלעװ טינ טעוו ןַאמ רעד ביוא ןּוא * .לֵאָרְׂשִיִב םש ויחֶאְל םיכָהְל יִמָבָי ןַאַמ הרמאו םינקְזהילֶא
 ,עטסטלע יד ּוצ רעיוט ןיא ןייגפיורָא ןירעגעווש ןייז לָאז ח דַמָעְו וילֶא ורּבדו וריעדנקז ולחוארקו יִמָּב - אל
 רעדורב ןייו ןלעטשפיוא ישינ ליוו רעגָאװש ןיימ :ןגָאז ןּוא ט יניִנל לא וָּתִמְבְי השגת - :התחְמל יִּתְצַּפָה אל רֵמֲאָו
 =  הרָחְנְָו וָיָנְפְּב הקרה לנה לפמ ולענ הצלה םינקזה

 .,ויחֶא תבא הנבי-אל רֶׁשֲא שיאל הֶׂשַָו הָכָּכ הלמאו |
 - א לוז דיאי :מאז דא ןלעטש ריו טעװ רע זא ןוא .םיא * ;וצע"יכ סה לע ץילח תיִּב לארשיב מש ארק
 ד ראפ יא יצ נעו ירעגעוו - למי - 0 -תֶא ליִצַהְל דַמֶאָה תֶׁשֲא הָבְרְְו ויַחאְו שיא וחי םיִׁשָנֲא
 \ בי הָתֹצקְו !ויָשְבְמַּכ הָקיזְִהְ הי :הָחְלְשְו ורכמ מ השיא
 :ןָאו ןוא ןפּורסיוא ןוא , םינפ ןייז ןיא ןָאט ייפש א ןוא ,סופ = - ָפִאְו הָפיִא ָךְתיִבְּב ךל היחייאל :הָמק הלו ב בא יז ןופ ךוש ןייז ןעיצּפָארַא ןוא ,עטסטלע יד ןופ וא = , ןבָא דְיִכְּב ךְל היהייאל ס :ףניע פוחת אָלהָפַכְֶא

 ןעיוּב טינ ליו סָאװ ןַאמ םעד וצ ןרעװ ןָאטעג לָאז וא ₪ המלש הָפיֵאךְליְִהי קו הַמלְש ןֶבָא :הִָמִּו הלוח |
 ןרעװ ןפורעג לָאז ןעמָאנ ןייו ןוא  .ליוה סרעדּורּב ןייז  דרשא חַמְדִאַה לע מי ּוכיִראְי ןעמל דלה | קָדָעְו :

 פער ןטימ + סָאװ םעד ןופ זיוה סָאד :לארש יא ט :הֶשֶעלָּב דקל הָוהְי תַכָעְֹת יִּכ ודל ַתנ הלא הוה
 קל ל הרשה 1: : ;ךוש םענעניוצ פ ---- - - תשע לָּפ הלא
 ,ךיז 1 ןשיוצ ןעלמַאה ךיז ןלעװ רענעמ .לווצ א = יפמ :םירצממ תאבד מ הֶׂשֲע-רֶׁשֲא תֶא רוכ]

 ןענעֶנעֶג טעו בייוו .סמענייא .ןוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא חי הָתַאְו ל | לירח םיִלָשַחְנַהדלָּכ ד ָךֶּב בזו ךֶרדַּב דרק .רֶׁשֲא |

 ןואי | -ןרעגעװשַאּב טינ ךימ ליוו רע ;לארׂשי ןיא ןעמָאנ ַא

 וצ ןדער ןּוא ,ןפור םיא ןלָאז טָאטש ןייז ןופ עטסטלע יד

 הית"

 .ןוא ,טנַאה .סרענעלש ןיז ןּופ ןַאמ .ריא ןעװעטַארּוצסױרַא טי | ו הו ַחֵנָהְב חה ,:םיִקלֶא א אָרָי ל עמ 6

 יד רַאפ ןעמעננָא םיא וא , טנַאה ריא ןקערטשסיוא טעװ יז

 גיוא ךייד ;טנַאה ריא ןקַאהּפָא ּוטסלָאז* ,רעטרע עגנע
 טי | .ןעמירַאּברעד טינ ךיז לָאז יב |

 ןיא ןּבָאה טינ טסלָאז** .ןרענעלק ַא ןּוא ןרעסערג ַא ,רענײטשנָאװ ילרעײװצ לטיב ןייד ןיא באה ו טינ טסלָאו יי

 עלופ ַא -!ריד ײּב ןייז לָא טכיוועג קיטכיר ןּוא לּופ ַא * .ערענעלק ַא ןּוא ערעסערג ַא .,סהָפיֵא ילרעײװצ ויוה ןייד

 .היד-טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ דרע רעד ףיוא ןרעגנעל ךיז ןלָאז געט ענייד ידּכ ;ריד יב | יז לָאז הָפיֵא עקיטכיר ןּוא

 - .הלווע ןַא טוט סָאװ רעכעלטיא-סָאד טוט סָאװ רעכעלטיא זיא טָאג ןייד הוהי ייב טייקידרעוומוא ןַא םורָאװ <

 טָאה רע לוו 5 ןםִיַרצִמ ןופ .ןעגנַאגעוסיורא טיוז ריא ןעװ ,סנגעוורעטנוא ןָאטעג ריד טָאה קֵלָמַע סָאװ קנעדעג יי
 טסיּב וד תעּב ,ריד רעטניה עטפַאלשעגּפָא עלַא ,עטשרעטניה ענייד ןגָאלשעג טָאה ןוא ,סנועװרעטנּוא ןפָארטעג ךיד

 ךיד טּורַאּב טָאג ןייד הוהי זַא ,ןייז לָאז םּורד * .טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ טינ טָאה רע ןּוא ;דימ ןוא טכַאמשרַאפ ןעווענ

 וטסלָאװ ןברַא ּוצ סע ןהלזמ א רַאפ ריד טינ טָאג ןייד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ,םּורַא דנור ןּופ טנייפ ענייד עלַא ןופ

 006 א ל ריז סוסה מה .ןסעגרַאּפ ןינ טסלָאז ;למיה ןרעטנוא ןופ קֵלָמַע ןופ י רכז םעד ןקעמסיוא

 פה על = : של

 םעד ןיא ןעמיק + טסעװ וד .זַא יז טעוו סע וא < < ןב ל מ וללא הוהְי רֶׁשֲא א ץראהילא א אֹובָחייֵּכ םִיָהְו

 ,הלחנ א רַאפ ךיד טיג טָאג ןייד הוהי סָאװ .דנַאל - ביחפ"לכ|תישארמ תחְסלו | :הב ָּתְבִׁשְָו ּהּמְׁשִריִו הָלֲחַנ |
 וטסלָאז* ,ןענירד ןצעוַאּב ךיז ןוא ,ןּברַא סע טסעוו ןוא | = דל תֹנ ףיקלֶא הָוהְי שא ל ףצראמ איִבָּת רֶׁשֲא הָמָרֲאָה
 רעד 'ןופ טכורפ רעדעװטעי ןּופ ןטשרע םענופ ןעמענ | = דלא הָוהְי הַחְבִי רֶׁשֲא םוקְמַה-לֶאְכלָהְ אנֵמִבַתמשִו |

 .הוהי סָאװ דנַאל ןייד ןופ ןעמעננַײרַא טסעוו ּוד סָאװ ,דרע | |

 ןלייוורעדסיוא 1 טעוו טאג ןייד  הוהי סָאװ .טרָא .םעד ּוצ ןיינ ןוא ;ּברָאק ַא ןיא ןָאטנירַא טסלָאז ןוא ,ריד טינ טָאג ןייד"
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 םֶהָה םיִמָיַּב הָיְהִי רֶׁשֲא ןהֹכַה-לא אבו ;םָׁש ימשןכשל ג | ּוצ ןעמוק טסלָאז ןוא* .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןעּור ןכַאמ וצ

 דלא תאָבייֵּ והלא הוהיל טי יג וילא תרמה | :םיא ּוצ ןגָאז ןוא ,געט ענעי ןיא ןייז טעװ סָאװ ןהֹּכ םעד
 הֶקָלְו :ונל תֶתְל וניתבַאל הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה

 - הלא הָוהְי ַּבוִמ .ינפל ּוהיִהָו ףימ .אְנְּמַה ןקפה | יי בר
 דריו יֵבָא דבא יִמַרא ךיִללֲא הָוהי | .ינפל ָּתְרַמָאְו ָתיִנָעְו ו ערעודנוא ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא

 םּוצע לוד יונל םשדיהיו טֶעְמ יִתְמִּב םש רֶגּו הָמיִרַצִמ | םעד ןעמענ לָאז ןהפ רעד ןוא * .ןבעג וצ ודנוא ןרעטלע 0
 קרְדבע ּוניֵלָע ותו טעיו םירצמה טתא ּעְרה :ברו י = םעד רַאפ ןלעטשקעװַא םיא ןוא ,טנָאה ןייד ןופ ברָאק

 -תֶא הוד מש ועתבַא יל הלא קפצמ :השק גָאז ןוא ןפורסיוא טסלָאז ןוא * .טָאג ןייד הוהי ןופ חבומ
 טָאצוו .ּונָצָחְלתֶאְ ונְלָמְעְתֶאְ יע" אריו ונלק ח או א פה ₪ אה .טָא / 0 ְן -

 .ללִרְג אָרֹמְבּו הלט) עזב הקזח ךָיְּב םירְצְמִמ להו ןיימ ןעװעג זיא יִמְרַא רענדולב ַא :טָאג ןייד הוהי רַאפ
 ונלדתיו הוה םיַקּמַה-לֶא נֲאביַו !םיִתְפְמְבּו תֹוָתאָבּו < ךיז טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןייק טרעדינעג טָאה רע ןּוא ,רעטָאפ ==

 קדגה הֶּתְעְו :שבד בֶלֶח תַבְ ץֶרֶא תאוה ץֶרָאָה-תֶא ' ןיא בע ןוא ,ןשטנעמ לפייה ַא טימ ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד <
 היה ל התַתְנרֶשֶא הָמרֲאָ יֵרְּפ תיִׁשאר-תֶא אה | | -%

 ןוא * .ליפ ןוא ,קיטכַאמ ,סיורג ,קלָאפ ַא ןרָאװעג ןטרָאד <
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 ןעמוקעג ןיּב ךיא זַא ,טָאג ןייד הוהי רַאפ טנייה גָאז ךיא |

 צב

- 

- 

 ב

 צ

 אה רשי

 תל ךיחלא ה הוה לרנר רֶׁשֲא .בַה-לֶכִב תחש א זדנוא ןּבָאה ןוא ,ןָאטעג סטכעלש ודנּוא ןּבָאה םירצמ יד

 רול .הלכה כ סה ל רֶׁשֲא ךגהו יולהו : הָּתַאיש | .טעּברַא ערעווש ודנוא ףיוא טגיילעגפיורַא ןּוא ,טקינייפעג =

 ערעודנוא ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ ןעירשעג ןּבָאה רימ ןואז

 | ךמ שרפה יתר עב א הנה נפל םרמאו :ועבְשו , "עג ןוא ,לוק רעודנוא טרעהעגוצ טָאה טָאג ןוא ,ןרעטלע 0

 -ילָכָּכ המלל םיתיל רגלו ל תת םו תִיָּבַד - רעודנוא ןוא ,שינרעטַאמ רעודנוא ןוא ,ןייפ רעודנוא ןעצ ,
 :יתחכש אֵלָו ְךיתֹוצמִמ ִּתְרַבָע-אל ִנֲתיִוְצ רֶׁשֲא ד ָךֶחָוְצִמ ןּופ ןגיוצעגסיורַא זדנוא טָאה טָאג ןּוא * | .טייקטקירדעג |

 דאלו אָמָמְב נמִמ יתרעב"אלו ונממ ינאב יִּתְלַכָאדאל די | |

 לֵכְּכ יִתיִשָע יחלָא הָוהְי לוקב יִתְעִמֶש תמל ּוָּמִמ ִּתַתָנ

 ְךֶרֶבּו םִיַמָּׁשַהְןִמ ףשדק ןולממ הָפיִקְשַה :יִנְתיוצ רֶׁשֲא וט | \
 - רֶׁשֲאַּכ ונל הֶּתַתנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה תֶאְ לֵאְרְׂשִי-תֶאֹל ךמע-תֶא טכַארּבעג ודנוא טָאה רע ןוא* .רעדנּוװ טימ ןּוא סנכייצ

 הֶּזַה םויה פ :שָבדו בלה תב ץרא וניָתְבְאְל } תָעַבְשְנ ילש ,דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעגעג ודנוא ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ /

 -;רָאָו הֶּלֵאָה םיִקְחַהתֶא תושעל ְךוצְמ הלא הָוהְי |

 דעגסיוא ןַא טימ ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש ַא טימ םִיַרצִמ
 טימ ןּוא ,טייקיטכרָאפ סיורג טימ ןּוא ,םערָא ןטקערטש -

 דנּוצַא ןוא * .קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא

 | קימץנק די טכּורפ רעד ןּופ עטשרע סָאד טכַארּבעג ּבָאה ךיא ,עז

 הוהי רַאּפ ןְקּוּב ךיז ןוא ,טָאג ג ןיד הוהי רַאּפ ןגײלקעװַא סע טסלָאז ןוא .ןּבעגעג רימ טסָאה ,טָאג ,ּוד סָאװ דרע רעד ןּופ '

 רעד ןּוא ,ּוד-טניזעגזיוה ןייד ןוא ריד ןּבעגעג טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ ןטוג םעלַא טימ ןעיירפ ךיז טסלָאז ןוא י*  .טָאג ןייד

 .ריד ןשיווצ סָאװ רעדמערפ רעד ןוא ,יול

 ,רשעמ ןּופ רֶאי םעד ,רָאי ןטירד םעד ןיא האובת ןייד ןופ רשעמ ןצנַאג םעד ןרשעמ ןקידנע טסעוו ּוד זַא יי 0

 טַאז ןּוא ,ןרעיוט ענייד ןיא ןסע ןלָאז יז ידּכ ,הנמלַא רעד ןוא ,םותי םעד ,ןדמערפ םעד ,יול םעד ןּבעג סע וטסלָאז

 יקעװַא ךיוא סע ּבָאה ןּוא ,זיוה ןופ עקילייה סָאד טמַארעגסױרַא ּבָאה ךיא :טָאג ןייד הוהי רַאפ ןגָאז טסלָאז ןּוא * .ןייז

 ;ןטָאּבעג רימ טסָאה ּוד סָאװ טָאּבעג ןייד לַא יװ ױזַא ,הנמלַא רעד ןּוא ,םותי םעד ,ןדמערפ םעד ןּוא ,יול םעד ןּבעגעג

 ,ןופרעד תֹולָבַא ןיימ ןיא ןסענעג טינ ּבָאה ךיא < .ןסעגרַאפ טינ ּבָאה ןוא ,טָאּבעג ענייד ןּפ ןעגנַאגעגקעװַא טינ ןיּב ךיא

 .טרעהענוצ ּבָאה ךיא ;ןטיוט ַא רַאפ ןופרעד ןּבענעג טינ ןּוא ,טייהרעניירמוא ןּופרעד ןגָארטענסױרַא טינ ּבָאה ךיא ןוא

 רעקילייה ןייד ןּופ גּול 5 .ןלױפַאּב רימ טסָאה ּוד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא ;טָאג ןיימ הוהי ןופ לוק םעד וצ

 ןרָאװשעג | טסָאה ּוד יװ ױזַא ,ןבעגעג זדנוא טסָאה ּוד סָאװ דרע יד ןּוא ,לארשי קלָאּפ ןייד שטנעּב ןוא , למיה ןּופ ,גנונילו

 .קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא-ןרעטלע ערעודנּוא -

 יז טסלָאז ןוא ;ןצעזעג יד ןּוא םיקּוח עקיזָאדיד ןָאט ּוצ טָאג ןיד הוהי ריד טלעּפַאּב גָאט ןקיטנייהי*



 יי = ומוכ-וז וכ

 -לֶכְבּו ךְֶכִללַכְּב םתוא ָהיִׁשָעְו תְרַמָׁשְו םיִמָּפְׁשִמַה
 "םביהלאל רֶל תויחל םַּח ָּתְרַמֲאָה הָוהְי-תֶא .ּדָׁשְפִ
 -ַצְמְׁשִלְו ויָטָּפְׁשִמּו יִתוצִמּו ויקח 'רמשְלְו ויכְרְְב תֶכלָלְ
 יי שא הָלְנְס םעְל ול תווהל םֹוּיַהָּדְריִמֲאַה הוה :ולקְּב
 + ינַה-לָּכ לע ןילֶעךְתְתַלּו:יָתְִֹמ-לְּכ רֶמָשלְ לב
 שרק"סע ךחהלו תראּפתְלו םשלּו הֶּלִהְתל הֶשָע רֶׁשֲא
 !רְּבִּד רֶׁשֲַּכ לא הייל

 וכי
 'בר לתא רמש רמאל םַעָהְתֶא לארש ינקו השמ וצי
 ב רשא םַּב הָיָהְו :םויה םֶכְתֶא הָוצְמ יִכֹנֲא רֶׁשֲא הֶוצִמַה
 3 זמ לא הָוהְי-רֶׁשֲא לא אהל יח אי רע

 רֶׁשֲ .הָלאה נביא מיטת יז יה תֶא םֶכְרְבְִּב
 ;ריִׂשַּב םָתֹוא ָּתְדַׂשְו לביע רַהְּב םּיַה םֶכְתֶא הָוצִמ יא
 ה ףיִנְתדאְל םיְִבֲא חַּבְומ קלֶא הוהיל חפמ םש תב
 יקדוהי חַּבְִמ-תֶא הָנְבִּת תומלש םִיַנָבֲא :לורפ םָהילע
 - + םִיִמְלש תחת :ךיקלָא הָוהיִל תלו יט ילו דלא
 ח לע ָּתְבַתָכְו :ןִהלֶא הָוהָי ינפל ָּתְחַמָׂשְו םש ָּתְלַבָאְו
 ס  ּ!םֶמיֵה רֶאּפ תאוה הָרֹוּתַה יָרְבַד-לְּרתֶא םיִנָבֲאה
 י רמאל לֵאְרְׂשִי לָּכילֶא םִיָלֲח םיִנֲהְּכַהְו שמ רד
 הלאה הוהיל פעל תה הזה םויה לֶאְרְשְי עמׁשּותַּכְסַה
 'דיקְחְתֶאְו ָתֹוְצִמ-תֶא ָתיִׂשָעְ | ףולַא הָוהְי ליב ָּמְַמָׁשְו
 מח םויכ םעָהדתֶא השמ וצו ס :םוהד ךוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא
 בי פור רקילע םֶעָה-תֶא ֵרְבִל ודמעי הלא : ;רֶמאֵל אהה

 .לעו רעצנַאג |

 .. "3 = אובת יּכ ,םירבד

 ייד שמ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןײד טימ ןֶאט ןּוא ןטיהּפָא

 םיא הוהי טלייוורעדסיוא טנייה טסָאה ודא

 וצ ןוא ,ןנעװ ענייו ןיא ןייג וצ ןוא ,טָאג ןייד רַאפ ןּבָאה ּוצ
 ןוא ,ןצעזעג עניו ןוא טָאּבעג ענייז ןוא םיקּוח ענייז ןטיה

 -סיוא טניה ךיד טָאה טָאג ןוא י* . .לוָק ןייז ּוצ ןרעהוצוצ

 רע יװ ויו ,קלָאפ ןגייא ןַא רַאפ ןייו וצ םיא טלייוורעד

 - קאפ ;טָאּבענ ענייז עלַא ןטיה ּוצ ןוא ,טגָאזעגּוצ ריד טָאה

 רע סָאװ רעקלעפ עלַא רעביא רעכעה ןלעטש ּוצ ךיד

 רַאפ ןּוא ,ןעמָאנ ַא רַאפ ןוא ,ּבױל ַא רַאפ ,טכַאמעג טָאה

 הוהי ּוצ קאפ קילייה ַא ןייז טסלָאז ידּכ ןּוא ,טייקנייש א

 ..טדערעג טָאה רע יװ ױזַא ,טָאג ןייד

6 

 טָאבעג יג עלא טיה 1 וצ ױזַא קלאפ םעד ןליופ |

 םעד ןיִא ,ןייז טעװ סע ןואי טנייה ךייַא טיּבעג ךיא סָאװ

 = דנָאל םעד וצ ןדרַי םעד ןייגרעּבירַא טעװ ריא סָאװ גָאט

 ןלעטשפיוא ריד וטסלָאו ,ריד טז טָאג ןיד הוהי סָאװ

 ןוא* .ךלאק שמ ןכלַאקַאּב ײז ןוא ,רענייטש עסיורג

 -רעד ןופ רעטרעװ עלַא יז ףיוא ןביירשפיוא טסלָאז
 חק ןיחוצמ 9 קב מק 'מ  החותפיב ף ₪

 טסלָאז ידּכ ;ןיינרעבירַא טסעוו ּוד זַא ,הרות רעקיזָאד

 רעד הוהי יו יװַא ,קינָאה ךוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ,ריד טיג טָאנ ןייד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעמּוק

 -םיוא ריא טלָאְו דרו םעד רעּבירַא טײג ריא יװ יז טעװ סע ןּוא* .טגָאזעגּוצ ריד טָאה ןרעטלע ענײד ןּופ טָאג

 טימ .כלַאקַאּב ײז טסלָאז ןּוא ,לֶביֵע גרַאּב םעד ףיוא ,טנייה ךייַא לעפַאּב ךיא סָאװ רעניטש עקיזָאדיד ןלעטש

 | ףיוא ןמייהפיוא טינ טסלָאז ;רעניטש ןופ חבזמ ַא ,טָאג ןייד הוהי ּוצ חּבומ ַא ןעיוב ןטרָאד .טסלָאז ןּוא* .ךלַאק

 שא ףיוא ןעונערּבפיוא טסלָאז ןּוא ;טָאג יד ל הוהי ןּופ חּבומ םעד ןעיוב ּוטסלָאז רענייטש עצנַאנ ןּופ * .ןויֵא ןַא יז

 | ךַײד הוהי רַאפ .ןעיירפ דיו ןוא ,ןטרָאד ןסע ןּוא רעפּפָאדירּפ ןטכַאלש טסלָאז ןּואי .רַאה ןייד טָאג ּוצ רעפּפָאדנַארּב

 | .רָאלק רעייו הרות רעקיזָאדרעד ןופ רעטרעװ עלַא רענייטש יד ףיוא ןביירשפיוא טסלָאז ןּוא* .טָאג

 :לארש ,רעה ו ןוא ליטש ײז :ןגָאז וצ ױװזַא ,לארׂשי ץנַאג וצ טדערעג ןּבָאה יול טבש ןּופ םינהפ יד ןוא .השמ ןּואי

 ,טָאג ןייד הוהי זופ לוק םעד וצ ןרעהוצ וטסלָאז םורד < .טָאנ ןייד הוהי ּוצ קלָאפ א רַאפ ןרָאװעג ּוטסיּב גָאט ןקיטנייה

 יי ..טנייה ריד טיּבעג ךיא סָאװ ןצעוענ ענייז ןּוא טָאּבעג ענייז אט ןוא

 וצי םיורג גרַאּב  ןפיוא ןייטש ןלָאז עקיזָאדיד + :ןגָאז וצ יזַא ,גָאט םענעי ןיא קלָאפ םעד ןליופַאּב טָאה השמ ןוא יי



 - אובת יּכ ,םירבד 36

 :ןדרַי םעד רעּבירַא טיג ריא ןעװ ,קלָאּפ סָאד ןשטנעב
 וא ,ףסֹוי ןּוא ,רֶכָׂשׂשִי ןוא ,הדּוהי ןּוא ,יול ןּוא ,ןועמש
 ְביֵע גרַאּב ןפיוא ןייטש ןלָאז עקיזָאדיד ןּוא < - .ןימינּב

 .ןֶד ,ןולּובז ןוא ,רשָא ןּוא ,דָנ ,ןבּואר :הללק רעד רַאפ
 וצ ןגָאז ןוא ןפּורסיוא ןלָאז םייול יד ןּוא + .ילתפנ ןּוא
 | :לוָק ןכיוה ַא ףיוא לארשי ןופ רענעמ עלא

 טצינשעג א ןכַאמ טעװ סָאװ ,ןַאמ רעד ןטלָאשרַאֿפ י*
 סָאד ,טָאג וצ טײקידרעװמוא ןַא ,דליּב .ןסָאנעג .רֶעדָא
 ןיא ןלעטטפיוא ןוא ,טנעה סרעטסניימ ַא ןופ קרעוו
 2 ..{שינעגרָאּברַאפ

 :ןגָאז ןוא ןפורּפָא די לָאז קלֶאּפ עצנַאג סָאד ןוא =

 | 57 ןמָא
 רעטָאפ ןײז הזבמ .ןיא סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ < -

 !רעטּומ ןייו רעדָא
 | וןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא

 ץענערג םעד טקוררַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ *
 | | < !הבח ןייז ןופ

 !ןמָא :ןגָאז לָאו קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 ןיא ןדנילּב ַא טריפרַאפ סָא רעד ןטלָאשרַאפ 8

 !געוו
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 = ןופ טפשמ םעד טירדרַאפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ 1

 !הנמלַא ןָא ןּוא ,םותי ַא ןדמערפ א
 .!ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא |

 סרעטָאפ ןייז טימ טגיל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ < 20
 !קעדוצ סרעטָאפ ןייז טקעלּפטנַא טָאה רע םורָאװ ;ּבײװ

 | .!ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא
 זיא סע רעסָאװ טימ טניל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ 21

 | 0  !המהּב

 !ןמָא :קָאז לָאז קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא יי
 ,רעטסעווש ןייז טימ טגיל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ =

 !רעטכָאט סרעטומ ןייז רעדָא ,רעטכָאט סרעטָאּפ ןייז
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאנ סָאד ןוא |

 .!רעניווש ןייז טימ טניל סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ ** //
 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא =

 :ןִמֶא םָעָה-לָּכ <

 7 ,חכ-13 ,ןכ

 ףקוו רֶכשְׂשִיו הרוהי) יול ןֹועְמׁש ןְדְריַה-תֶא םֶכָרְבֶעְב
 ד ןבּאְר לֶביִע רַהְּב הָלְלִּקַה-לע וָדְמַָי הלאו !ןְמֶינבּו +
 ׁשיִא-לָּכ-לָאי ורמאו םיילה ּנָעְו יֵלָּתְפִנְו ןד ןלּוב רֶׁשֲאְו די
 לֶסָפ הֶׂשֲָי רׁשֲא ׁשיִאָה ררֶא ם :םֶר לוק לֵאָרְׂשִי יט

 ונָעְו רֶתָּפִּב םֶׂשְו ׁשֶרֶח יִדָי השעמ הֶוהְי תבעות הָבְסַמּו
 לָּמִאְו ויָבָא הָלקַמ רּרֶא סם !ןְמָא ּורְמָאְו םָעָה-לָכ ןט

 רַמָאְו והער לב יִּמַמ רולֶא ם :ןמָא םִעָה-לָּכ רַמָאְו
 רֶמֶאְו ְךֶרָדַּב ךע הָנְׁשַמ רּלֶא ס  :ןְמֶא םִעָה-לָּכ ח

 םיַתי"רג טפשמ הָּמַמ רורָא ס
 ויִבָא תֶׁשֲא-םִע רכש רורָא :ןֵמָא םֶעָה-ָּכ רֶמאו הְָמְלַאְו כ
 בכש דורָא ם :;ןמָא םֶעָה-לָּכ רַמָאְוויָבָא ףֶנְּכ הל יב אכ
 בכש רּורָא ם+ מא .םִעָהילָּכ .רַמאְו הָמָהְּב-לַּכיִע :כ
 ס מא על רָמָאְו ומאדתב וא ויבָאדתב ותחַאדמע |
 רּורָא ם :ןמֶא םִעָה-לַּכ רֵמָאְו ֹוּתְנַתְחִע בכש רּורָא דכ

 | א ס | ןִמֶא םעָהילַּכ רֵמֶאְו רֶתֶּפַּב ּוהָעְר הֵּכַמ חי
 זןֵמֶא םָעָה-לָּכ רֶמֶאְויקָנ םַּד ׁשֶפָנתֹוּכַהְל דַחׂש קל

 רו תאֹוַה-הֶרֹוּתַה ורבה תֶא םיִקָייאָל רֶׁשֲא רורָא וכ
 פ מא הל רֶמָאְו םָתֹוא

 חכ
 משל יגל הָוהְי לֹוקְּב עמשת עִמָשא היה *

 נתת םויה .ָּךְוִצְמ יִכֹנָא רשא יְתֹוְצִמ-לָּכ-תֶא .תֹׂשֲעַל
 -לָּכ לע ואבו ;ץֶרָאָה י ַײנ-לְּכ לע ןֹילָע ליהלַא הָוהְי :

 :דיָהְלֶא הוה .ליִקְּב עַמְׁשַת יִּכ ףנישהו הֶּלִאָה תֹוָכָרְּבַה
 טיפ ורב :הֶדָׂשַּב הֵּתַא ְךּורְבּו ריִעְב הָּתַא ְךורָּב ד

 :ףנאצ תֹורְּתְׁשַעְ ףיפלאר ךנש ֵּתִמָהְב יִרְפּו דןתמדא יִרפו
 ָּתַאְךירָבּוּדֲאבְּב הָּתַא דור :ֵתראְׁשמּו אנט ךורְב '
 םכיִפְננ ףיִלָע םיִמָּקִה ךיִבָיִא-תֶא הָוהְי ןח ;ףֶתאֵצְב יש

 סי םיִכָרְד ְָבׁשְ ְךֶלֵא יְצִי דָחֶא טי ְךינָפְל

 !שינעגרָאּברַאפ ןיא רבח ןייז טנָאלש סָאװ רעד ןטלָאשרַאּפ 24
 !ןמָא :ןגָאז לָאו קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא |

 !טולב קיד לושמוא ; .שפנ ַא ןגָאלשרעד ּוצ דחוש טמענ סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ 28
 = ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאּפ עצנַאנ סָאד ןוא
 !ןָאט וצ יז ,הרות רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעוװ יד ןייו םייקמ טינ טעוו סָאװ רעד ןטלָאשרַאפ *

 !ןמָא :ןגָאז לָאז קלָאפ עצנַאג .סָאד ןוא =

 - דעג ענייז עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ ,טָאג ןייד הוהי ןופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ וטסעוו ןרעהוצ ביוא ,ןייו טעװ סע ןּוא י חכ |

 .דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא רעּביא רעכעה ןלעטש ךיד טָאנ ןייד הוהי טעװ ,טנייה ריד טיבעג ךיא סָאװ טָאּב

 הוהי ןופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ טסעװ ּוד זַא ,ןכיירגרעד ךיד ןוא ,ריד .ףיוא ןעמוק ןלעװ תוכרּב ב עקיזָאדיד עלא ןוא*

 .טָאג ןייד
 .דלעפ ןיא ןייז וטסעוו טשטנעּבעג ןּוא ,טָאטש ןיא ןייז וטסעוו טשטנעבעג'

 ןּופ טרּוּבעג יד ,המהב ןייד ןופ טכּורּפ יד ןּוא ,דרע ןייד ןופ טכּורפ יד ןוא ,בייל ןייד ןּופ טכורפ יד טשטנעּבעג+ = =

 .ףָאש ענייד ןּופ גנּורעּפכורפ יד ןּוא ,רעדניר עגַיד |
 .רעטלּומנייט ןייד ןּוא ,ּברָאק ןייד טשטנעּבעג* ||

 =  .ןײגסױרַא ןייד יב ןייז וטסעוו טשטנעבעג ןּוא ,ןייגניירַא ןייד יב ןייז וטסעוו טשטנעּבעג*
 יסױרַא יז ןלעװ געוו ןייא ףיוא ;ריד רַאפ .ענענָאלשעג ריד ןגעקַא ףיוא ןעייטש סָאװ טנייפ ענייד ןּבעג טעװ טָאגי

 | | .ריד רַאפ ןפױלטנַא ייז ןלעװ ןגעוו ןביז ףיוא ןוא ,ריד ןגעקַא ןייג
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 .ןייג |

 שרר">

 אי הוה הסה ר זָאְרה א אב ה םש -
 לע ַּתְמְדֶא ירפבו ְךִֶמָהְב יִרְפִבּ ָךְֶמב יִרְפַּב הָבּוטְל
 בי זהֵּתְּפִי :ךל תֶתָל ףיקכאל הָוהְי עְַּׁשִנ רֶׁשֲא .הָמְרֲאָה
 1 תתל םִיַמָשַה-תֶא בופה ורְציאיתֶא דל | ההי
 .םיִּבַר םו תילו דדי תָׂשֲעַמילְּב תא דרְבְלו וַעְּב
 * ר ָתייָהו בל אלו שארל הָוהי נָתְ :הילִת אל הָּתַאְו
 הוה תוצִמ-לֶא עמשתהיפ הֶׁשָמְל הָיְהִת אל הָלֶעַמְל
 יי רּומָת אָלו :תָֹׂשֲַלְורֶמְׁשִלםִזה ךוצמ יא רֶׁשֲא ףיללו א
 = לזאָמְשו ןימי םויה םֶכְתֶא הֶוצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא .םיִרָבְּדַה-לְּכִמ
 =  פ 0  ּוםֶרְבֶעְל םיִרֵחֲא טיִהלֶא יִלֲחַא תֶכָלָל
 ומ תושמל רַמָשִל ףיללֶא הוה טוכְּב עַמָשַת אלא הָיָה
 ואבו םווה ּךּוצִמ יכנָא רֶׁשֲא ויקה יָתֹוְצִמ "לכת

 ₪ רעב הָּתַא רּורָא :ונשהו הָּלִאָה תֹללְקִה-לּכ -לֵָּכ
 חי "דפ רּוָרָא :ףתראשמו ףצנט רורא :הֶדָׂשַּב הָּתַא ררְָ
 יי ירא :דנאצ תרתשעו ףיפלא רגש ךתמדא יִרפו נב
 כ =תֶא דבוהְוהי חלשי 1ףֶתאַצְּב הָּתַא רּורָאָו ְךָאבְּב הָּתַא
 ה הָלְׁשִמ-לֶכְּב תֶרְֶּמַה-תֶאְו הָמּוהְּמַה-תֶא הָרָאְּמַה
 = ער ינפמ רהמ ךֶדֶבֶא-דַעְו ָּדְדִמְׁשִה דע הָׂשִעַּת שא
 דע דָבָּדַה-תֶא דפ הָוהְי קֶּבִדִי : :ִנְָּבַוע רֶׁשֲא ךילְלעֶמ
 | :הָתְשדְל הָמָׁש-אָב הַָארֶׁשֲא הָמָרֲאָה למ ְךֶֶא ותֹּלַּכ
 גכ םרְחָבּו רחרחְבּו תקלדבו תֶחַרַּקַבּו תפָחַּׁשַּב הָוהְי הָכְִי
 כ "לערשאד ףימש חו :ךדֶבֶא דעדופדרו ןקריבוןופדשבו
 יי תא היה קו :לְרַּב ד ְֶַּּת-רֶׁשֲאְְרַאָהְו תֶׁשָחנדְׁשאֹר

 רוחי 'רי

 .ןכיירגרעד ךיד ןלעװ ןּוא ,תוללק עקיזָאדיד עלַא ריד

 - אובת יּכ ,םירבד |
 .עעיד ןיא ריד ייב הכרב ַא ןלעפַאּב טעו טָאגל

 ,ךיז טמענ טנַאה-ןייד סָאװ ּוצ ץלַא ןיא ןוא ,סרעלכיײּפש

 ןייד הוהי סָאװ דנַאל םעד ןיא ןשטנעּב ךיד טעװ רע ןּוא

 | ןקילייהו ַא רַאפ ןלעטשפיוא ךיד טעװ טָאגי = .ריד טיג טָאג

 וד ּביוא ,ןרָאװשעג ריד טָאה רע יװ יװַא ,ךיז וצ קלָאפ

 ןייג טסעװ ןוא | טָאג ןייד הוהי ןּופ טָאּבענ יד ןטיה טסעוו

 ןלעװ דרע רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןּוא 9 .ןעװ עניו ןיא

 ןלֶעװ י ₪ ךוא , ,ריד ףיוא ןפורעג טרעוו ןעמָאנ סטָאג זַא ,ןעז

 עֹפָׁש א ןּבעג ריד טעװ טָאג ןּוא** .ריד רַאּפ ןּבָאה ארֹומ

 רעד ןיא ןוא ,םייל ןַײד ןּופ טכורפ רעד ןיא סטיג ןּופ

 ,דרע ןייד ןופ טכורפ רעד ןיא ןּוא ,המהּב ןייד ןופ טכּורפ

 ןרעטלע ענייד ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא

 ,רצוא ןטוג ןייז ןענעפע ריד טעוו טָאג יי .ןּבעג וצ ריד

 ,טייצ ןייז ןיא-דנַאל ןייד ןופ ןגער םעד ןבענ וצ למיה םעד
 ןוא :;טנַאה ןייד ןּופ גנואוט רעדעווטעי ןשטנעב ּוצ ןוא

 - טינ טסעװ ןײלַא ּוד ןוא ,רעקלעפ ליפ ןעײלטנַא טסעװ

 - ןוא ּפָאק םעד רַאּפ ןכַאמ ךיד טעװ טָאג ןּוא * .ןעייל

 ןייו טיג ןּוא ,ןביוא ןייז קר טסעװ ןוא ,קע םעד רַאפ טינ

 ןײד הוהי ןופ טָאּבעג יד ּוצ ןרעהוצ טסעוו ּוד ּביוא ,ןטנוא

 .,ןָאט ּוצ ןּוא ןטיה ּוצ טניה ריד טיּבעג ךיא סָאװ ,טָאג

 ךיא סָאװ רעטרעוו עלא ןופ ןרעקּפָא טינ ךיז טסעוו ןוא +

 א ג וצ ידפ נ ,סקעל רעדָא סטכער | .טנייה ריד טיּבעג

 : | | .ןעגיד וצ יוז ,רעטעג עדמערפ

 םעו וצ ןרעהוצ טינ נ טסעוו וד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא * =

 ףיוא ןעמוק ןלעװ טניה ריד טיבענ ךיא סָאװ ו ןצעועג עניי ןוא טָאּבעג עני עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ּוצ ,טָאג ןייד הוהי ןּופ לוק

 .דלעפ ןיא יי וטסעוו ןטלָאשרַאפ ןוא ,טָאטש ןיא ןייז וטסעוו .ןטלָאשרַאפ יי 6

 .רעטלומנייט ןייד ןוא ,ּבֶרֶאק.ןייד ןטלָאשרָאפ < =

 -כּורפ יד ךוא ,רעדניר ענייד ןופ טרובעג יד; ,דרע ןייד ןופ ט טכּורפ יד ןוא | בייל ןייד ןּופ טכּורפ יד .ןטלָאשרַאפ * 2

 | רקהה | 0 0 .ףָאש .ענייד:ןופ גנורעפ |

 - | .ןײנסױרַא ַײד י לב יי וטסעװ ו ןטלָאשרַאפ ןּוא ,ןײגנײרַא ןייד ייּב ןייז וטסעוו ןטלָאשראפ 18

 טנַאה ןייד ןּופ םענרעטנוא רעדעווטעי ףיוא ,ײרשעגנָא ןַא ןוא ,המּוהמ ַא ,הללק ַא ריד ףיוא ןקישנָא טעו טָאג =

 ,םישעמ עטכעלש ענייד ןגעוו ןופ ןייגרעטנּוא ךיג טסעוו ּוד זיּב ןּוא ,ןרעװ טקיליטרַאפ טסעוו ּוד ויּב ,ןָאט טסעװ ּוד טָאװ

 .ןזָאלרַאֿפ ךימ טסָאה ּוד טָאװ

 .ןּברַא וצ יז ,ןיהַא טסײג ּוד

 סָאװ דרע רעד ןּופ ןדנעלרַאּפ ךיד טעוו רע זיּב ,טסעפ יד ריד ןָא ןטפעהַאּב טעװ טָאגיז <

 ,גנונערּב :טימ ןּוא ,ץיה טימ ןוא ;תחדק טימ .ןוא ,רעד טימ ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאג

 < "רעטנוא טסעװ ּוד יב ןגָאיכָאנ ךיד ןלעװ ײז ןוא ;שינעקלעװ טימ ןּוא ,דנַארּבנרָאק טימ ןּוא .,לשינעקירט טימ' ןּוא

 ..בֶרָחַבּ רֶחְרחַמּו :ליפשטרָאװא |

 ןבַאמ טעװ טָאג ב א ריד .רעטגוא סָאװ ח דרעי יד ןוא ,רעפיק וס לעד לָאק ה רע ביא ! סָאװ למיה רעד קא" 28
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 ןרעדינ טעװ סע ;דרע ןּוא ביוטש דנַאל ןייד ןּופ ןגער םעד

 .ןרעװ טקיליטרַאּפ טסעוו ּוד זיּב ,למיה ןּופ ריד ףיוא

 ענייד רַאפ םענעגָאלשעג ַא ןבעג ךיד טעװ טָאג |

 ןוא ,ייז ןנעקַא ןײגסױרַא ּוטסעװ געוו ןייא ףיוא ;טנייפ

 ןייז טסעוו ןּוא ,ייז רַאּפ ןפיולטנָא וטסעוו ןגעוו ןביז ףיוא

 ןוא *  .דרע רעד ןופ ןכײרגיניק עלַא יב רעדיוש ּוצ

 רעדעווטעי רַאפ וייפש ּוצ ןייז ןלעװ רעבייל עטיוט ענייד

 ןוא ,דרע רעד ןופ היח רעד רַאפ ןּוא ,למיה ןופ לגיופ

 ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאג" .ןּבײרטקעװַא טינ טעװ רענייק

 ןּוא ,ןרעטָאלּב טימ ןוא ,םִיַרצִמ ןּופ גָאלשסיױא םעד טימ

 ןענעק טינ טסעװ ּוד זַא ,שינעסייב טימ ןּוא ,ץערק טימ

 ,תעגושמ טימ ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאנ" .ןרעװ טלייהענ

 .ןצרַאה ןּופ טייקטלודעצ טימ ןּוא ,טײקדנילּב טימ ןּוא

 טּפַאט רעדנילב ַא יװ ױזַא גָאט ןטימ ןיא ןפַאט טסעוו ןּוא *י

 ,ןנעװ ענייד ןיא ןקילנַאּב טינ טסעוו ןּוא ,רעטצניפ רעד ןיא

 ןוא ,געט עלַא טלונַאּב ןוא טּבױרַאּב ןייז קר טסעוו ןּוא

 ,ןסנקרַאפ ּוטסעװ ּבײװ א" .ןפלעה טינ טעװ רענייק

 ,ןעיוּב וטסעװ זיוה ַא ;ןייז ריא טימ טעװ רערעדנַא ןַא ןּוא

 ,ןצנַאלּפ וטסעוו ןטרָאגנײװ ַא ;ןירעד ןענילוו טינ טסעוו ןּוא

 ןטכָאשעג טעװ סקָא ןייד * .ןּבײהנָא טינ םיא טסעװ ןוא

 ןייד :ןסע טינ םיא ןופ טסעוו ןּוא ,ןגיוא ענייד רַאפ ןרעוו

 ןּוא ,םינפ ןייד רַאפ ןופ ןרעוו טלנעגקעװַא טעװ לזייא

 -קעװַא ןלעװ ףָאש ענייד ;ןרעװ טרעקעגמוא טינ ריד טעװ

 רעוו ןּבָאה טינ טסעװ ןוא ,טנייפ ענייד ּוצ ןרעװ ןבענעג

 -קעװַא ןלעװ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד * .ןפלעה לָאז
 ןלעװ ןגיוא ענייד ןוא ,קלָאּפ רעדנַא ןַא וצ ןרעװ ןבענעג

 .טכַאמ ןָא ןייז טעוו טנַאה ןייד ןּוא ,גָאט ןצנַאנ ַא יו ךָאנ ןייגסיוא ןּוא .,ןעו

 .געט עלַא טקירדעג ןּוא טּבױרַאּב ןייז קר טסעוו ןּוא ,טינ טסנעק ּוד סָאװ קלָאפ ַא ןסעפיוא טעװ ,ימ

 .ןעז טסעוו ּוד סָאװ ןגיוא ענייד ןופ גנואעז רעד ןּופ עגּושמ ןרעװ

 ..ּפָאק ץיפש ןייד ויּב טירטסופ ןייד ןּופ ;ןרעװ טלייהעג ןענעק טינ טסעװ ּוד זַא ,ןעלקנעש יד ףיוא ןּוא ינק יד

 אובת יּכ ,םירבד

 :ךרמשה דע יל דֶרְיִיִמְשַהְדִמ רע קָבָא ָךְצְרִא רַמְמ
 ויִלֵא אֵצּת דָחֶא ךרדב ליִכיא ינפל פע | הָוהְי ּףֶנֶּתִי הכ

 תֹוָכָלְמַמ לכל הָועול ָתיהְו וינפל םינּת םיִכְרְד הָעְבִׁשְבּ
 תַמָהְבְל םימְשה ףִֹע-לֶכְל לֶכֲאָמְלְִתֶלְבִנהָתְיְהְ ;ץֶרָאָה וכ
 . םילפעבו םִירְצִמ ןיהְשִּב הָוהְיהֶכְּכי :ריִרֲחַמ ןיאו ץרָאָה ומ
 הוהְי הָכּכַי :אפְרהל לכותיאל רֶׁשֲא םֶרָהַבּו בֶרּנַבּו חכ
 םִיַרָהְצַּב ׁשֵׁשַמְמ ָתיִיָהְו :םֶבל ןֹוהְמתְבּו ןרְעֶבּ ןועִָׁשְּב טס

 ְךיכָרְד-תֶא | הילְצַת אָלְו הָלֵפֲאְּב רועה ׁשֶׁשַמְי רשאכ
 שרָאְת השא :עישימ ןיאוםיִמָיַה-ָּכ לז קּושע א ָתייָהְו ל

 עֵּטִּת םֶרָכ וב םשתחאלו הָנְבִּת ייַב הני רַחַא ׁשיִאְו
 רמה ממ לכאת אלו דיל ְבַמ רוש :ונְלְלחְת אְלְו אל
 בל ןיִאְו באל תָֹנָתִנ ףנאצ ךל ביִׁשָי אל נפל ל

 תואר ףיעעְו רַחַא םעל םיִנְִנ ףיִמֹנְּו ךיִנָב :עישומ בל
 -לָכְוִּדְתַמְרַא ֵרְּפ :ּךֶָי לאל יאו םֹיה-לָּכ םֶהיֵלֲא תולְָו ל

 ץּוצְרְו קוׁשָע קֶר ָתיִיָהְ תְעְדייאְל רֶׁשֲא םע לכאי עיני
 ;הדָאְרִּת רֶׁשֲא ּךיִניֵע האְרממ עָנָשִמ תייהְ ;םיִמיַה-לָּכ דל
 רֶׁשֲא םִיַשַה-לַעְו םיָּכְרִּבַה-לַע עֶר ןיִחְׁשִּב הָודְי הָכְּכַי הל
 הָוהְי דפ ידהקדק דעו ףלנר ףכמ אפרהְל לכות"אְל ול

 דאל רֶׁשֲא יונ--לֶא ךיִלָע םיִקָּת רֶׁשֲא ֶּכְלַמ-תֶאְ ְבֶתֶא
 ןֶבֶאְו ץע םירחא םיִהֹלֲא םָׁש ָתְדַבָעְו ףיתבַאו הָּתַא ָּתְעַדְי |
 ְךְנֲהנְירֶׁשֲא םיִּמעָה לכּב הענשל] לשמל הָּמַׁשְל ָחֵיָהְו ול
 וגְלְסחי יִּכףסֶאְּת טעמו הרשה איצות בר עַרְז :הָמש הוה חל
 הקלו הָתְשַתְחאל ןייו תדבעו עַּטִּת םיִמָרְּכ !הָּבְרַאָה ל

 ְךֵלּובְנילְכִּב ךל יִוהי םיִתיֵז :תעלתה ּונְלְכאָה יִּכ רֹנֲאָת
 -אֹלְו דילות תֹנָבּו םיִנָּב :דֶתיז לשי יִּכ וסת אל ָמָׁשְו ומ
 שריי ּדְתְמְדַא יִרְפּ על :יבשפ וכי יכ דל ּוְהי ג
 הל לע ְךילָע הֶלַע ברק רֶׁשֲא רה :לָצְלְצַה מ

 םיסב חחפ במ  'ק המנכש 2 | ק םילחוטנו 'וכ

 עצנַאנ ןייד ןוא ,דרע ןייד ןופ טכּורפ יד =
 טסעוו ןּוא <

 ףיוא גָאלשסיוא ןזיּב ַא טימ ןגָאלּפ ךיד טעװ טָאג *
 טָאג

 ןּבָאה ןרעטלע ענייד ןּוא ּוד סָאװ קלָאפ ַא וצ ,ריד רעּביא ןלעטשפיוא טסעוו ּוד סָאװ ךלמ ןייד ןּוא ,ךיד ןריפקעװַא טעוו

 ַא רַאפ ,קערש ַא רַאפ ןייז טסעװ ןּוא יי .ןייטש ןּוא ץלָאה ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןטרָאד טסעװ ןּוא ;טנעקעג טינ

 .ןריפקעװַא ןיהַא ךיד טעװ טָאג סָאװ רעקלעפ עלַא ןשיװצ ,טָאּפש ַא רַאפ ןּוא ,טרָאװכירּפש
 סע טעװ קירעשייה רעד םורָאװ ,ןעלמַאזנייַא וטסעװ קיצניוו ןּוא ,דלעפ ןיא ןגָארטסױרַא וטסעװ העירז ליפ < |

 םורָאװ ,ןעמעגניירַא טינ ןוא ןעקנירט טינ ּוטסעװ ןײװ רעּבָא ,ןטעּברַאַאּב ןּוא ןצנַאלפ וטסעװ רענטרעגנייוו ** .ןרעצרַאפ

 ּוטסעװ לייא טימ רעּבָא ,קרַאמעג ןצנַאג ןייד ןיא ןּבָאה וטסעוו רעמײּבטרעּבלײא < .ןסעפיוא סע טעװ םערָאװ רעד

 .ןלַאפּפָארַא ןלעװ ןטרעּבלײא ענייד םורָאװ ,ןּבלַאז טינ ךיז

 .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןײגקעװַא ןלעוו ײז םורָאװ ,ריד יב ןּבײלּב
 .לירג רעד ןעשרי טעװ

 טינ ןלעװ ייז רעּבָא ,ןּבָאה וטסעװ רעטכעט ןּוא ןיז =

 ןרע דינ טסעװ ּוד ןוא ,ריד רעביא רעכעה ןּוא רעכעה ןגייטש טעוו ריד ןשיווצ סָאװ רעדמערפ רעד <

 דרע ןייד ןופ טכּורפ יד ןּוא רעמייב ענייד עלַא +
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 זמ יִנְוְלַת אל הָקאְו או ללי אוָה :הָטֶמ הָּטִמ דַרֵת הָּתאְ
 הפ "לָּכ ףיִלָע ואבו :םֶנְל הָיְִּת הָּתַאְו שארל הָיהִי אּוה
 תולדוכ ךרמשה דע דוגישהו לופררו הֶלאָה תִלְלְקַה

 רֶׁשֲא ויִתקחו ויִתוצמ רמשל ךימלַא הָוהְי לק תפמש |
 9 2 תַחַּת :םלועדמ ךעְרְבו תפומְּ תא ב יָהְו :דךצ
 "בבל בּוטְבּו הָחְמִׂשְּב ךיִללֲא הוהָי-תֶא תְדבְעְאל רֶׁשֲא
 ₪ יְּךֶּב הָוהְי נְָלַׁשי רֶׁשֲא ךיִבְיִא-תֶא ּתְדְבַע ולְּכ םֹרֵמ
 -ילַע לוד לָע נו לָּכ רֶסחְבּו םֶריֵעְבּו אָמָצְבּו בָעְרְּב
 טמ קחְרמ יֹוָג ףיִל םָצ הָוהְי אשי :ךֶתֹא ודימשה דע ךְראָוַצ
 עמׁשתאל רֶׁשֲא יוג -ֶׁשָנִד האדי רֶׁשֲאַ ץְרֶאָה הצקמ
 אל רע כל ₪ םִיַָפ אשיחאל | רֶׁשֲא םיִנָּפ זע יט :ונשל
 אנ רֶשֶא למשה דע ףתמדאדירפו ְּתִמֶהְב ירּפ לֵכָאְו :ןחָי
 תֶרֶּתְׁשִעְויִפְלֶא רֶנְׁש רֶהָצְיְו שרית ןֶָּ לָל ריִאְשיאל
 תֶָר רעּדיִרעְׁש-לֶכּב ל רצהו :ךֶתא וְריִבֲאַה דע ףנאצ
 -ִכָכְּב ןַהְּב חטפ הָּתַא רֶׁשֲא תּורצְּבַהְו תֹהֹבְּנַה .ביִתֹמִח
 הָוהְיןֵתָנ רֶׁשֲא ראלב ְךיֶלֶָׁש-לֶכְּב לל רצהו ךצרא
 ג רֶׁשֲא יתנו נָּב רֶשּכ נְמְב"יִרֶפ תְלַכָאְו :דֶל והלא

 ל } קיצִי--רֶׁשֲא קוצמְבּו רוצְמִּב ףיהלֶא הָוהְי .ףלדןס) |
 ויִהָאְב וָניֵע ערת רֶאְמ גְנֶעַהְו דפ ְךֶרָה שיאָה ּּדַביִא
 קאל ו תָּתִמ :ריִתֹוי רֶׁשֲא וב רָתְיְבּ קיח תֶׁשֲאְב

 תת

 ב +5

 וי
 ִד

 = יא

 שעה:

 דיטה כא בל קו קוצו ד רֶׁשֲא צב לּוצְמִּב |
 ו ""כע גה הָלְנר-ףַכ הָתְּסנ"אק רֶׁשֲא הָנְנָהְו ד ב הָּכַרָה
 הָנְבִבּו הָקיֵח ׁשיִאְּב הקע ערת ךרמו עתהמ ץֶרֶאָה
 מ רֶׁשֲא נב הילגר ןיפמ | תצויה ּהְִיִלְׁשִבּו :הָתְבְבּ
 רֶׁשֲא קֹוצָמְבּו רֹוצָמְּב רֶתָפַּ לָּכ-רֶסְהִּב טֵלְכאַהייִּכ דֵלֵּת
 חנ דתֶא תֹושעל רֹמְׁשִת ליסא ףְׁשִּב לא .ףְל קיִצָי

 ףילא דסור 'נ

 .ןעננערּברעטנוא ךיד טעװ רע ויּב ,ףָאש ענייד ןופ גנורעפ

 9 אובת יכ ,םירבד

 ּוד .ןּוא .ןעײלטנַא ריד טעװ רע <  .ּפָארַא ןוא ּפָארַא
 ןּוא ,ּפָאק רעד ןייז טעה רע ;ןעײלטנַא טינ םיא טסעוו
 | .קע רעד ןייו טסעוו ּוד

 ףיוא ןעמיק ןלעװ .תוללק עקיוָאדיד עלַא ןוא* =

 וד יב ,ןכיירגרעד ךיד ןּוא ןגָאיכָאנ ךיד ןלעוו ןוא ,ריד

 טרעהעגוצ טינ טסָאה וד לײװ ,ןרעוו טקיליטרַאפ טסעוו
 - ןוא טָאּבעג ענייז ןטיה וצ ,טָאג ןייד הוהי ןופ לוק םעד ּוצ

 ןלעװ יז ןּוא *  .ןטָאּבעג ריד טָאה רע סָאװ ןצעזעג ענייז
 ףיוא ןוא ריד ףיוא רעדנווו ַא רַאפ ןוא ןכייצ ַא רַאפ ןייו
 - טינ טסָאה ּוד סָאװ רַאפרעדי + = ,קיבייא זיּב ןעמָאז ןייד
 | ןכעליירפ ַא טימ ןוא ,החמש טימ טָאג ןייד הוהי טנידעג

 ,טנייפ ןייד ןעניד וטסעװ < ,ץלַא ןּופ עפָש א ןיא ,ןצרַאה
 ןיא ןוא ,רעגנוה ןיא ,ריד ףיוא ןקישנָא םיא טעװ טָאג סָאװ
 ןּופ גנורענימ ןיא ןּוא ;טײקטעקַאנ ןיא ןוא ,טײקיטשרָאד
 ףיוא ךָאי םענרעזייַא ןַא ןָאטּפיֹורַא טעװ רע ןוא ;ץלַא

 .ןקיליטרַאּפ ךיד טעװ רע זיּב ,זדלַאה ןייד
 רעד .ןּופ קלאפ א ַא ריד ףיוא ןגָארטנָא טעװ טָאג

 ןַא ןּבעװש וצ טמּוק סע יװ ױזַא ,דרע קע ןופ ,ןטייוו
 ;ןושל ןייז ןיײטשרַאפ טינ טסעוו ּוד סָאװ קלָאפ ַא ,רעלדָא

 ןעניוש טינ טעוו סָאװ ,םינפ ןטיישרַאפ ַא טימ קלָאפ ַא יי

 .ןקילעוטייל טינ רע טעוו ןגנוי ַא ןּוא ,ןקו ַא ןופ םינפ םעד

 = יד ןּוא ,המהב ןייד ןופ טכּורפ יד ןסעפיוא טעוו רע ןוא <

 ;ןרעוו טקיליטרַאפ טסעוו ּוד זיּב ,דרע ןייד ןופ טכּורפ

 ןוא ,ןייוו ןייק ,האובת ןייק ןואלרעביא טינ ריד טעוו סָאװ

 דכורפ ןייק ןוא ,רעדניר ענייד ןופ טרובענ ןייק ,לייא ןייק
 ,ןרעיוט ענייד עלַא ןיא ןרענעלַאּב ךיד טעו רע ןוא י*

 ךצאג ןייד ןיא ,טרעכיורַאּפ יו ףיוא ךיז טסָאה ּוד סָאװ ,ןרעיומ עטסעפ ןּוא עכיוה ענייד ןרעדינ ןלעװ סע זיּב

 ,ןּבעגעג ריד טָאה טָאג ןײד הוהי סָאװ דנַאל ןצנַאג ןייד ןיא ,ןרעיוט ענייד עלַא ןיא ןרעגעלַאּב ךיד טעװ רע אי ;דנַאל

 ריד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ רעטכעט ענייד ןּוא ןיז ענייד ןּופ שיילפ סָאד ,בייל ןייד ןופ טכּורפ יד ןסע טסעוו ןוא :

 שטנעמ רעלעדײא רעד < .ןקירד ךיד טעװ טניפ ןייד סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא ,ןּבענעג |

 ;םעווב ןייז ןופ בײװ רעד ּוצ ןוא ,רעדורב ןייז וצ טכעלש ןייז טעװ גיוא ןייז ,רעטלטרעצרַאפ רעייז רעד ןּוא ריד ןשיווצ !

 רעדניק :ענייז ןופ שיילפ םעד ןופ יז ןופ םענייא ןּבעג ּוצ ** ,ןזָאלרעּביא טעוו רע סָאװ רעדניק עקירעביא יד ּוצ ןּוא

 טנייפ ןייד .סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא ןּבילּבעג ןייו םיא טעװ טשינרָאג לײװ ,ןסע טעװ רע סָאװ

 "עג טינ לָאמנַײק טָאה סָאװ ,עטלטרעצרַאּפ יד ןוא ריד ןשיווצ עלעדייא יד * .ןרעיוט ענייד עלַא ןיא ןקירד ךיד טעו

 וצ טכעלש ןייז טעוו גיוא ריא ,טייקלדייא ןופ ןּוא טײקטלטרעצרַאפ ןּופ ,דרע רעד ףיוא טירטסּופ ריא ןלעטש טווורפ
 ןשיווצ ןופ סױרַא טמּוק סָאװ טרּוּבענכָאנ ריא ּוצ ןוא יי ,רעטכָאט ריא ּוצ ןוא ,ןוז ריא ּוצ ןוא ,םעזּוּב ריא ןּופ ןַאמ םעד
 ןופ ג גנורעגימ ןיא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןטעפיוא ייז טעװ יז םורָאװ ,ןרעבעג טעו יז סָאװ רעדניק עריא ּוצ ןּוא ,סיפ עריא
 עק - - ךרעיױט עצייד ןיא ןקירד ךיד טעװ טנייפ ןייד סָאװ גנוקירד רעד ןיא ןּוא ,גנורעגעלַאּב רעד ןיא ,ץלַא

 ןיא .ןבירשעג ןעייטש :סָאװ :;הָרֹוּת .רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעװ עלַא .ןָאט .ּוצ ןטיה .טינ טסעװ וד בוא
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 -עג ןקיזָאדמעד רַאפ ןּבָאה ּוצ ארומ ,ְךּוּב ןקיזָאדמעד

 ,טָאג ןייד הוהי רַאפ ,ןעמָאנ ןקיטכרָאפ ןּוא ןטרעּפֿכַא

 ןגָאלּפ יד ןּוא ,ןגָאלּפ ענייד ךעלרעדנוװ ןכַאמ טָאג טעװ **

 ןוא ,ןגָאלּפ ענעטלַאהעגנָא ןוא עסיורג-רעדניק ענייד ןופ

 רעדיװ טעװ רע ןוא"  .קנערק ענעטלַאהעגנָא ןוא עוייב

 ּוד סָאװ ,םִיַרצִמ ןּופ ןקָאטײװ עלַא ריד ףיוא .ןעֶנעַר

 ןטפעהַאּב ךיז ןלעװ ייז ןּוא ,ייז רַאפ ןקָארשעג ךיז טסָאה

 גָאלּפ רעדעווטעי ןּוא קנערק רעדעווטעי ךיוא"' .ריד ןָא

 רעקיזָאדרעד ןּופ ךוב םעד ןיא ןּבירשעג טינ טייטש סָאװ

 טסעוו ּוד זיּב ריד ףיוא ןעגנערּבפיורַא טָאג יז טעװ ,הרֹוּת

 לפיה ַא טימ ןביילּב טעװ ריא ןוא * .ןרעװ טקיליטרַאפ

 ןרעטש יד יוו יו ןעװעג טייז ריא סָאװ טָאטשנָא ,ןשטנעמ

 טרעהעגּוצ טינ טסָאה ּוד לײװ ;טייקליפ ןיא למיה ןופ

 ױזַא ,ןייז טעװ סע ןּוא * .טָאג ןייד הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ

 ,ןקיטינַאּב ּוצ ךייַא ,ךייַא רעּביא טיירפעג ךיז טָאה טָאג יוו

 ,ךייַא רעּביא ןעיירפ ךיז טָאג טעװ יװַא ,ןרעמ ּוצ ךייא ןוא

 ןּוא ;ןקיליטרָאּפ וצ ךייַא ןּוא ןעננערבוצרעטנוא ךייַא

 וד סָאװ דרע רעד ןופ ןרעװ ןסירעגקעװַא טעװ ריא

 -עצ ךיד טעװ טָאג ןּוא** .ןּברַא וצ יז ,ןיהַא טסמוק

 ,דרע קע ויּב דרע קע ןופ ,תומּוא עלַא .ןשיװצ ןטיירפש

 ןוא ּוד סָאװ ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןטרָאד טסעוו ןּוא

 ןּוא *  .ןייטש ןוא ץלָאה ,טנעקעג טינ ןּבָאה ןרעטלע ענייד

 1 ,טכ--59 ,חכ | .אובת יּכ ,םירבד

 לאל 7 הזה רֶפֵּכַּ יִבְתְּכַ תאוה הָרַֹּה ד ירד

 םיכצמ הרשל תֶא ל - .ביִׁשְָו :םיִנְמָָ םיִצָר שלו :
 הָּכַמילָבְו ילָחילְּכ םג דב וקְבְדְו םהינפמ תרי רֶׁשֲא יל

 ו הָוהְי סלי תאה הָרֹּתַהרֶפְִּב בּותָכ אל רֶׁשֲא

 הימשהלו ם םֶכְתֶא לכל ל טלה הָוהְי ׂשיִׂשָי ₪ םֶכְתֶא
 הדָּמָשאָב הָּתַא--רֶׁשֲא הָמְרֶאָה לעמ םּתְחַפִו םֶכְתֶא
 -דַעְו ץֶרֶאָה הצקמ םיִּמַעָה-לֶכְּבהָוהְי ָּךְצִפַהְו ּהָתְׁשִר
 תְעְדְיאְל רשא םיִרָחֶא םיקלא םש ּתְדַבְעְו ץֶרָאָה הצק

 "אלו עיגְרת אֶל םַהָה יג ;ןְבֶאְו ץע תב התא הס
 ןוילכו זנב בל טָׁש ךל הוהְי ןח ףלגרהףכְל ַחָֹנְמ הָיְהִי

 ָּתְרַחָפּו דִמ ףל .םיִאְלְּת דייח וָיָהְו :ׁשָפָנ ןובאדו םִיָניֵע וס
 ןתוהימ רַמאֹּת רֶהְּבַּב ִייחְּב ןיִמֲאַת אֵלְו םַמזְו הלל
 רשא ְּךֵבֵבָל | דחפמ רֶקָּב ןתודימ רמאמ .בֶרַעְבּו בֶרֶע

 םִיַרְצִמוהָוהְי ְּךְביִׁשָהְו :הֶאְרִת רשא ףיניע הָאְרַּמִמּו דְחֶפִּת חס
 הָתֹאְרְל דע ףיִסֹת-אְל ףל יִּתְרַמָא רֶׁשֲא ְךֶָּדַּב הֹיִנָאָּב
 :הָנֹק ןיאו תֹוחָפׁשִלְו םיִדָבֲעַל יכול םָׁש םֶּתְרַּכַמְתִהְו

 הל הָׂשֹמ-תֶא הָוהְי הָוְצירְׁשֶא תיִרְּבַה יִרְבִד הֶּלִא ם טס
 תֶרֶּכ-רֶׁשֲא תיִרְּבַה 'דַבְּלִמ בָאומ ץֶרֶאְּב לֵאָרְׂשִ יִנְּב-תֶא
 | הפ. =  ּובְרֹחְּב םֶּתִא

 | .טּכ |
 םֶעיִאְר םֶַּא םָהלֶא רֶמאֹּי לאָרׂשלּכילֶא השמ \ ארק 'בש
 הָעְרַּפְל םִיַרְצִמ ץֶרָאְב םכיניעל הָוהְי הֶׂשָע לֶׁשֲא-לָּכ תא |

 קיזב ףמק +0 קימ ףמק '29 ,חכ

 טָאג ןוא ;טירטסּופ ןייד רַאפ ןייז טינ טעװ החּנמ ןייק ןּוא ,ןּבָאה טינ ּור ןייק וטסעוו רעקלעפ עקיזָאדיד ןשיווצ

 ןוא < .לעז רעד ןופ גנוטכַאמשרַאפ ןּוא ,ןגיוא יד ןּופ שינעייגסיוא ןּוא ,ץרַאה קיאורמוא ןַא ןטרָאד ןּבעג ריד טעװ

 .ןבעל ןייד .טימ רעכיו .ןייז טינ ןוא ,טכַאנ ןּוא גָאט ןטסגנַא טסעװ ןּוא ,ןגעקטנַא ןעגנעה ריד טעו ןּבעל ןייד

 רעד ןגעװ ןופ !ןגרָאמירפ טרעוו יאלה :ןגָאז וטסעוו טנווָא ןיא ןוא | !טנװָא טרעװ יִאוולה :ןגָאז וטסעוו ןגרָאמירפ א יי

 טָאג ןוא 5 = .ןעו טסעוו ּוד סָאװ ןגיוא ענד ןופ גנואעז רעד ןגעוו ןּופ ןוא ,ןטסגנַא טסעװ ּוד סָאװ ןצרַאה ןייד ןּופ .טסגנַא

 ןּוא ,ןעונָא טינ רעמ םיא טסעוו ,טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ געװ םעד ףיוא ,םִיַרצִמ ןייק ןפיש ףיוא ןרעקמּוא ךיד טעוו

 .ןייז טינ טעװ רעפיוק ןייק ןוא ,ןטסניד רַאּפ ןוא טכענק רַאפ טנייפ ערעײַא ּוצ ןטָאּבנָא ןטרָאד ךיז טעװ ריא

 ןיא ל לארשי | * ןופ רעדעק + יד טימ ימ ןסילש וצ ןהשמ ןליופַאב טָאה טָאג סָאװ דנּוּב םעד ןופ רעטרעװ יד ןענייז סָאד יי רו

 .ברוח ןיא יז טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ דנוב םעד ץוחַא ; ,בֶאֹומ ג דל

 00 0 | :טנָאזעג לז וצ טָאה וא , ,לארשי ץנַאג .ןפורענפיונוצ טָאה השמ מ ןוא ור

 ןוא ,ןהערַּפ וצ םירצמ דנָאל ןיא ןגוא - ערַעייִא רַאפ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןעועג' טָאה ריא



 - 189 ,טב
 ב ּואְר רעא תלדנה תופמה -וצְרַאלֶכְלּו ויְָבַע-לֶכָלּ
 הדָוהְי ןת תנאְלְו :םֶהָה םילדגה םיִתְפְּמַהְו תֶתֹאָה דיניע
 םויה דַע עמשל םִינָאְו תוארל םִיִניעְו .תַעֹרָל בל םֶכָל <

 ד ולביאל .ְרָבְרִּמַּב הָנָש .םיִעָּבְרַא םָכְתֶא דלא + הוה
 ה םֶהָל :דלנר לעמ הָתְלְבְאל ףלענו םכילַעמ כֵל
 יִנֲא יִּכ ודת ןפמל | םָתיִתְׁש אֵל רכשו זיו םֶּתְַכִא .אֵל
 'פמ דל ןקיס אצה הוה םִקָּמַה-לָא ּואֹבְּתַו : :םֶכיֵהלֶא החי
 ז הפנו :םֵּכַנו הָמָהְלִּמל ינתארקל שְבִה-לִמ ג ןוּבְשֶח
 טֶּבַׁש יצְתַלְו ידגלו ינבוארל הלחנְל ּהָנִתַו םֶצְראדתֶא
 1 םָתֹא םֶתיִׂשֲַ | תאה תירבה יִרְבדדתֶא םֶּתְרַמְשו :יִשְנְמַה
 = שח הם שפר רעאילפ תֶא ו ליּבְַּת מל
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 עסיורג יד* ;לנַאל ןצנַאג ןייז וצ ךוא ,טכענק ענייז עלַא ּוצ
 עסיורג ענעי ,ןעועג ןּבָאה ןגיוא "ענייד :סָא וו ןעגנוווורפ

 ןבענעג.טינ ךייַא טָאה טָאנ רעּבָא* : .רעדנּוװ ןוא סנכייצ
 וצ ןרעיוא .ןּוא ,ןעז וצ .ןגיוא ןוא .,ןײטשרַאפ ּוצ ץרַאה ַא
 ךעג ךיױַא ּבָאה ךיא ןּוא גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב ,ןרעה
 רעדיילק ערעיײֵא < ;רּבדמ ,ןכרוה רָאי .קיצרעפ טריפ
 ךיש ןײד ןּוא ,ךיא ףיוא ןרָאװעג ןוָארטענּפָא טינ ןענייז
 טָאה טיורּב* .סוֿפ ןייד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעוּפָא טינ זיא
 יצג טינ ריא טָאה קנַארטעג ןוא ןייוו ןּוא ,ןסענעג טינ ריא
 'ףעייַא הוהי-ןיּב ךיא וַא ןסיוו טלָאז ריא ידפ ' ;ןעקנורט
 :טרָא ןקיזָאדמעד ּוצ .ןעמוקעג טייז ריא/ זַא ןּוא*  :טָאג
 גוע .ןּוא .,ןֹוּבשֶח ןופ ךלמי רעד ןֹוחיס ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 ןּוא ,דנַאל רעייז ןעמּונענּוצ .ןּבָאה רימ ןואי | .ןנָאלשעג ייז ןּבָאה רימ ג ןוא ,המחלמ = ףיוא ודנוא ןעזַא ,ןֶשָּב ןופ ךלמ רעד
 ןטיה ריא טלָאז םּורד * .השנמ טבש ןּבלַאה םעד ּוצ ןּוא ,םידָנ יד ּוצ ןוא , םינָבואר יד ּוצ הלחנ ַא רַאפ ןּבעגעג סע ןּבָאה
 ,.ןָאט טעװ ריא סָאװ ץלַא ןיא ןקילנַאּב טלָאז ל ריא ידּכ אט ײז ןּוא ,דנוב ןקיזָאדמעד ןופ רעטרעװ יד

 = ט םכישאָר םֶּכיֵהְלֶא ה יהי ינפל ל טייה םיִבָצִנ םָּתַא
  יסככפמ | :לארשי שיא לפ םֶכיֵרְטְׂשִו םֶכיֵנְקִז םֶכיֵׂשְבִׁש
 באש דע ףיצע בטחמ ךיִנֲחַמ בֶרְקְּכ שא רנו םֶכיֵׁשְנ
 א ןהָוהְי רֶׁשֲא ותְלְָבּ ךילֶא הוה תיִרְבַּב ףירְכָעל יִמיִמ
 יש ול םיַה ְךֶתֶא-םיִקָה עמל .:םויה ְךֶמִע תֶרֹכ ךיִהלֶא

 רשאכו ְךֶל"ֹרְּבַּד רֶׁשֲאַּכ םיחלאל נליהְיהִי אּוהְו םֶעְל |
 = + םכתא אָלְו :םֶקָעיַל קָחְצִיִל םֶהָרְבַאְל ְךיֶתֲֹאַל ֵּבְׁשִנ
 תאו ה ָלָאָה-תֶאְו תאֹּזַה תיִרְּבַה-תֶא תר יָא םכדְבְל
 די הלא הוה ינָפל םויה דמע ּונּמִע הפ ונשי רֶׁשֲא-תֶא יִכ
 ילש -רֶׁשֲא תא םתְעד םַּתַאייּכ :םויה ּונמִע הפ ונניֵא רֶׁשֲא תֶאְו

 רשא םיוגה בֶרקְּב נְרַבֲע-רְׁשֲא תַאְו םירצמ ץֶרְֶּ ּונְבַׁשְי

 .ּשְןְבֶאָו ץע םֶהיֵלְּלִג תאו םֶהיֵצוַּקִׁשתֶא וארתו  !םֶּתְרַבֲע <
 "וא הֶשֶאדא שיא םֶכָּב שידפ :םֶהָּמַע רשא בָהָוו ףַסְּ

 ,חֶדו םעמ םֹיַה הפ בי רָׁשֲא טֶבׁשהוא ו |
 *% הי

 וצ =: {+ 2 .הָָאָה יבא מב ההְו :הנעלו שאר הר שש

 = ןעגנאגעגכרוד .טייז ריא סָאװ רעקלעפ יד ןשיװצי ןעגנַאגעגברוד ןענייז רימ יו ןּוא ,םירצמ "גאל ןיא

 ?טנ"ה ריד טימ טסילש טָאג ןייד הוהי =
 ַא רָאפ טנייה ןלעטשוצ =

 יו יױזַא ןוא ,טגָאזעגּוצ-ריד טָאה רע יװ ױזַא ,טָאג םוצ ןייז ==
 .ּוצ,ןעמהָהְבַא-ּןצ < ,ןרעטלע ענַײד .ּוצ ןרָאװשעג טָאה רע <

 ןטָאנ רעױַא הוהי :רַאּפ עלַא: טנייה טייטש ריא* -
 ::עטסטלע :עהעױַא ,םיטבש .ערֶעיײַא - ,טיילטפיוה ערעיײַא

 ;;לארשי ןּופ ..רענעמ .עלַא < ,סרעעופווא | ערעײַא .ןּוא
 ןַײד וא ,רָעְּבִיו ערעײַא ,רעדניק עניילק ערעײַא *

 | רעקעהצלָאה ןייד ןופ , ,רעְְאל ןייד ןיא סָאװ רעדמערפ

 | ןטערטנײרַא טסלָאז וד זַא יי ;רעּפעשרעסַאװ ןיד -ןימ

 .סָאװ העּובש ןייז ןיא ןוא טָאג ןייד הוהי ןּופ דנוב םעד ןיא

 ײֿפױא ךיד ידּכ *

 ריד :לָאז-רע:ןּוא ,םיא:וצ קלָאפ ַא

 סילש .ןַײלַא ד"א טימ .טינ ןוא * . .ןבקעי ּוצ ןוא ,ןקחצי
 יא טרעיינ 5 ,העיבש עקיוָאדיד ןוא דנּוב ןקיזָאדמעד ךיא 2

 הוהְי רַאפ- טניה ודנוא טימ ָאד טייטש סָאװ םעד שמ =

 טימ ןַארַאֿפ טינ אד זיא סָאװ םעד טימ יא ,טָאג רעודנּוא

 ןסעועג ןקיר רימ יװ טסי*וו ריא םורָאװ 5  .טניה זדנּוא

 ריא ןּוא =
 רעמָאטײי-: .ייזייב סָאװ ;דלָאג ןוא רעּבליז ,ןייטש ןוא ץלָאה ,רעטעגּפָא ערעייז ןּוא ,ןטייקידרעוומוא ערעײז ןעועג טָאה
 +ףוהי:ןופ טנײה;ּפָא:ךיז טרעק:ץרַאהןייז סָאװ ,טמש ַא;רעדָא:;החּפשמ א רעדָא ,יורפ-ַא רעדָא ,ןַאמיַא ךַײַא ןשיווצ ָאד זיא
 סָאװ לצרָאװ א ְךייַא ןשיװצ ןַארַאפ זיא רעמָאט ;רעקלעפ ענעי ןופ רעטעג יד ןעניד ןייג ּוצ ,טָאנ רעזדנּוא |

 ,העּובש רעקיזָאדרעד ןופ רעטרעװ יד ןרעה טעװ רע זַא ,ןייז טעװ סע ןוא * ;טּומרעװ ןּוא טיורקרעטיב טרעפכורפ
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 דירפ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןצרַאה ןייז ןיא ןעמיר ךיז רע טעװ

 -עגנייֵא רעד ןיא ןייג לעװ ךיא ןעוו ,רימ ּוצ ןייז טעװ

 סָאד ןעגנערּבּוצרעטנוא ידּכ-ןצרַאה ןיימ ןופ טײקטרַאּפש

 םיא טעװ י*-אןקיטשרָאד ןטימ םענייא ןיא עטרעסעװַאּב

 ןּוא טָאג ןופ ןרָאצ רעד טרעיינ ,ןּבעגרַאפ ןלעװ טינ טָאג

 .,ןַאמ םענעי ףיוא ןענערּב לָאמסנעד טעוו סָארדרָאפ ןייז
 טייטש סָאװ הללק עצנַאג יד ןרעיוה טעװ םיא ףיוא ןּוא

 ןקעמסיוא טעװ טָאג ןּוא ,ךּוּב ןקיוָאדמעד ןיא ןּבירשעג

 -פָא םיא טעװ טָאג ןּוא* .למיה ןרעטנוא ןּופ ןעמָאנ ןייז
 עלַא יו ױזַא ,לארׂשי ןּופ םיטבש עלַא ןּופ ןזייּב םּוצ ןדייש

 ןקיוָאדמעד ןיא ןבירשעג טייטש סָאװ דנו םעד ןּופ תוללק

 ,רוָד רעקידרעטעפש רעד ןּוא"* .הרות רעד ןּופ ךוב
 רעד ןּוא ,ךייַא ךָאנ ןייטשפיוא ןלעװ סָאוו רעדניק ערעײַא

 ןלעװ ,דנַאל ןטײװ ַא ןופ ןעמוק טעװ סָאװ רעדמערפ

 ,דנַאל ןקיזָאדמעד ןופ ןגָאלּפ יד ןעז ןלעװ יז ןעוװ--:ןגָאז |

 ;טכַאמעג קנַארק סע טָאה טָאג סָאװ טימ קנערק ערי ןוא

 ;דרע עצנַאנ ריא ויא ,טנערּברַאּפ ,ץלַאז ןוא לּבעװש זַא

 ,גנּוצָארּפש ַא סױרַא טוָאל יז טינ ןּוא ,טייזעג טרעוו יז טינ

 ריא ףיוא טסקַאװ סע טינ ןּוא

 ,םייובצ ןוא ,הָמדַא .הרומע ןּוא ,םודס ןופ שינערעקרעּביא

 ןייז ןיא ןוא סעּכ ןייז ןיא טרעקעגרעּביא טָאה טָאג סָאװ <

 טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז רעקלעפ עלַא ןלעוו *-ןרָאצמירג

 -רעד ויא סָאװ ?דנַאל ןקיזָאדמעד ּוצ יו ןָאטעג טָאג

 םיבצנ ,םירבד

 . יד יװ יװַא ,זָארג םש ַא

 2 ,ל-19 ,טכ

 ִּכ יִל-הִיְהִי םָֹלָׁש רֹמאֵל וָבָבְלִּב יךֶרֶבְתִהְו תאוה
 הָאַמְצַה-תֶא הָוְרָה תופס ןטמל דלא יִּבִל תוררשב

 ּותְאְנְִו ההיא ןשעי זָא יִּכ ול םֶלְס םוהְי הבא"אל ₪
 הוה רַב הָבּותְּכַה הָלָאָה-לָּכ ב הָצְבָרְו אוהה שיִאְּב

 :רֶוהְי וליִדְבַה ;םִיָמָּׁשַה תַחַּתִמ ֹומְׁש-תֶא הָוהְי הָחַמו כ
 הֶבּותְּכַה תיִרְּבַה תֹוָלָא לכְּכ לארשי ֵמְבִׁש לָּכִמ הָעְרֶל

 רֶׁשֲא םֶכיֵנּב ןורֲהְאָה רודה דמָאְ !הּזַה הָרֹּתַה רֶפֵמְּב אנ
 וארו הָקָוחְר ץֶרֶאְמ אֹּבָי רֶׁשֲא יִרְכְנִהְו םכיִרֲחַאְמ  ֹומּוקְי
 רָוהְי הָלה-רֶׁשֲא היִאְַהָתיתֶאְו אוהה ץֶרָאָה תֹוּכַמ-תֶא

 אלו ער אֵל ראלב הפרש הֹלָמְו תיִרְפָנ .;הָּב בכ

 ורמָאְו :ותמהבו ֹפַאְּב הוה מַה רֶׁשֲא םבצו הָמְדַא
 יִרָח המ תאֹּוַה ץרַאָל הָכָּכ הָוהְי הָׂשָע הָמ-ַע םִֹנַה-לָּכ

 הָוהְי תיִרְּב-תֶא ּובְזִע רֶׁשֲא לע ּודְמִאְו :הָוַה ליִדָּגַה ףֵאָה דכ
 ץְרָאמ םֶתֹא וָאיִצֹוהְּב םָּמִע תֶרָּכ רָׁשֲא םָתֹבֲא יהלֶא

 םבהְל ּווֲִּתְׁשּיַו םיִרָחֲא םיהלֶא ! ּודְבִעַיַו וכליו 1םִיִרְצִמ הכ
 הוה ףאדרהנ :םֶהָל קלָח אָלְו םוטךי"אל רֶׁשֲא םיהלָא וכ

 הרָבּותְּכַה הָלְלְּקַה-ֶּכ-תֶא יע איִבָהְל אוהה ץֶרָאְּב
 זדָמַחְבּו ףֵאְּב םָתָמְדַא לעֶמ ָיהְי םֵׁשתַַ ;הֶּוַה רֶפָּקַּב כ
 תֹרְּתַסנַה :הֶּזַה םֹיַּכ תֶרֶחַא ;ץֶרָא-לֶא םככשיו לו ףֶצָקְבּו חכ

 תֹוׂשֲעַל םלועדדע לנבל וגל תלה ּוניֵהֹלֶא הוהיל
 ס ;תאֹוַה הָרֹוּתַ יִרְִד-לְכ-תֶא |

 הָלְלְּקַהְו הָכְרְּבַה הֶּלִאָה םיִרָביִַה-לָּכ ְךיֶלָע ואבידיכ הָיָהְו ,בר

 רׁשֲ םִיּנַה-סֶכְּ ְךְְבִלילֶא ; תבשהו ּךינְפִל יִּתִתְנ רשא
 ₪ יהא הָוהְי-דַע :ּתְבַשְו !הָּמֶׁש דק יהלא הָוהְי ְּדֲחְיִּדִה ג

 ךיֶנָבּו הָּתַא םֹויַה ד מ יכנָא-רֶׁשֲא לֶכְּכ ולב ָתְטַמָשְ

 תודוקנ איי 'חכ יתנו + "כ - טיובצו 'בכ ,טכ
 :גָאז טעװ עמ ןּוא** ?ןרָאצמירג רעסיורג רעקיזָאד

 ,ןסָאלשעג יז טימ טָאה רע סָאװ ןרעטלע ערעייו ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ דנּוּב םעד ןוָאלרַאפ ןּבָאה ײז סָאװרַאפ

 ןוא ,רעטעג עדמערפ טנידעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאנעג ןענעז ייז ןּוא** ;םִיַרְצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא ײז טָאה רע ןעװ

 ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא** .טלײטעגנײַא טינ יז טָאה רע סָאװ ןּוא ,טנעקעג טינ ייז ןּבָאה ייז סָאװ רעטעג ,ייז ּוצ טקּוּבעג .ךיז

 ןקיזָאדמעד ןיא ןבירשעג טייטש סָאװ הללק עצנַאג יד ףיורעד ןעגנערּב ּוצ ,דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא טמירגעג טָאה טָאג

 יז טָאה ןּוא ,סעּכ סיורג טימ ןּוא ןרָאצמירג טימ ןוא ,הזנור טימ דרע רעייז ןופ ןסירעגסױרַא 2 טָאה טָאנ ואז :.ךוב

 .גָאט ןקיטנייה יװ יִוזָא ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןפרָאװרַאפ

 ניק ערעזדנּוא רַאפ ןוא זדנּוא רַאפ זיא עטקעלפטנַא סָאד רעּבָא ,טָאג רעזדנוא הוהי ייּב זיא ענעגרָאּברַאפ סָאד 2

 .הרות רעקיזָאדרעד ןופ רעטרעוו עלא ןָאט ּוצ-קיּבײא .ףיוא רעד

 "עג ּבָאה ךיא סָאװ ,הללק יד ןּוא הכרּב יד ,ןכָאז עקיזָאדיד עלַא ריד ףיוא ןעמוק ןלעװ סע זַא ,ןייז טעװ סע ואז ל |

 "רַאפ ןיהַא ךיד טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ רעקלעפ עלַא יד ןשיווצ ,ןצרַאה םוצ ןעמענ ריד טסעוו ןוא ,ריד רַאפ טנייל |

 ריד לעּפַאּב ךיא סָאװ ץלַא יװ יױזַא ,לוָק ןייז ּוצ ןרעהוצ טסעוו ןּוא ,טָאג ןייד הוהי ּוצ ןרעקמוא ךיז טסעוו ןּוא *  ,ןסיוטש
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 3 גל /

 : ּדְתּובָשתֶא הלאה הוי בֶׁשְו ! דעי ככלל
 - חדוה ְּךְציִפָה רֶׁשֲא םימע עה-לְּכִ לצו כו ףטסְרו
 יםָשָמ םִיָָׁשַה הצקמ חד הָיהְיימִא !הָמָׁש ָש ףיִחלֲא

 / ה דלא הוי ד א קי םשמ ולאה הוי !

 ח ח עמו בושת התא קה רשא א אשי יבא |
 .ךוצִמ יכנא רשא יִתֹוצִמלְּכתֶא תיִׂשָָו הָוהְי לוקְּב
 ט יִרָפְּב די הֶׂשֲעַמ | לֵכְב ולא הָוהְי דריתוהו 3 :םווה
 ביִׁשָי | יִּכ הבטל ד ְּתְמְדא ִרְפַבּוְדְּתְמֶהְב יִרְּפִבּו ךֶנֶמִב
 ייּכ ףיתֹבֲא-לַע ׂשֶׂש-רׁשֲאַּכ בוטל דיִלָע שּושל הָוהְי
 הָּבּותְּכַח ויִתֹּקִחְוויָתֹוֲצִמ רַמשל הלא הוה יקְּב עַמְׁשִת
 .-שֶכְב ףיִהלֶא הוהיילֶא בּוׁשָת יִּכ הזה הָרותה רַפְמְּב
 ם  ּדֵׁשִפַנ-לְכִבּו ְּךְבֶבְל

 בי ְִָּיו דְמָיַמָׁשִח ּונֵּכ-הָלעַי יִמ .רמאל אה םִָמָּׁשַב אל
 .?רמאל אוה םיל רבעמהאלו :הנושענו התא ונעמשיו ל
 התא ּונְעַמְׁשְִו וטל ָהָחָּמיִו םִיה ירָבָע-לֶא ּונָלירְבעי ימ
 די ְְבָלַמּ ףיפב דָאְמ רבה לא בורק"יפ .!הָנׂשֲעַנְ
  :ותשעל
 ש לצמ יכנָא רֶׁשֲא :עָרְדתֶאְ תַוָמַהי-תֶאְו בֹומַה--תֶאְו
 = יִמׁשלְו ויכרדב .תֶמָלְל הלא הָוהְיתֶא הָבַהֶאְל םויח
 זוהי ךכרבו םיברו ָתַיְחְו ויטפשמו ויָתֹּקִחְו ויָתֹוצִמ
 י -םִאְו ּ!הָּתְׁשרְל הָמָשְדאָב הָתִאדרָשַא רָב ךיִהלֶא
 .םםיקלאל תיוחתשהו ָתחּדו עֶמְׁשִת אֵלְו ָּךְבַבְל הָנְפִי
 טא חו "כא רָבָא י יכ םֹויַח םֶכָל ִּתְדגַה .:םֶּתְדַבעַו יקח

 יי יב - םיבצנ ,םירבד

 יטש רֶׁשֲא תאֹזַה הָוְצִּמִה כ
 .ןבעל טסלָאז ידפ ,לעו = זאוח הקחְר"אלו ְךֶּמִמ אוה תאלפנדאל םה דצמ יִכֹנָא

 יפמ-'בט םםיחה"תַא םֹוּיַח לנפל יִּתַתָנ האְר ם
 ('ברג

 ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ ,רעדניק ענַײד וא ו וד ,טנייה

 ןרעקמוא טָאג ןייד :הוהי טעװ* - ,לעז רעצנַאג ןייד טימ
 ןוא :ןעמירַאּברעד ךיד טעװ רע ןּוא ,טּפַאשנעגנַאפעג ןייד
 הוהי סָאװ תומא עלַא ןופ ןעלמַאונייַא ךיד קירוצ טעװ
 ירָאפ עניד ואי :.טיירפשעצ ןיהַא ךיד טָאה טָאג ןייד

 טָאג ןַײד הוהי ךיד טעוו ; ,למיה קע ןיא ןייז ןלָאז ענעסיוטש

 :ןעמענ ךיד ןטרָאד ןופ טעװ ןּוא ,ןעלמַאזנייַא ןטרָאד ןּופ

 סָאװ דנַאל םעד ןיא ןעגנערּב ךיד טעװ טָאג ןייד הוהי ןּוא * =

 ןוא ,ןּברַא סע טסעוו ןּוא ,טברַאעג ןּבָאה ןרעטלע ענייד

 ענייד ןּופ ןיימ ןרעמ ךיד ןּוא ,ןקיטינַאּב ךיד טעװ רע

 הוהי ןּבָאה ּוצ ביל ,רעדניק ענייד ןּופ ץרַאה סָאד ןוא =
 רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ טָאג ןייד

 ןבעג טעװ טָאג ןייד הוהי ןּוא י

 עֶגייד ףיוא ןוא ,טנייפ ענייד ףיוא תוללק עקיוָאדיד עלָא

 מא ךיז טסעו ּוד איה .טגָאיעג ךיד ןּבָאה סָאװ יאוש

 0 .עלָא ןָאט ןוא ,טָאג ןופ לוק םעד וצ ןרעהוצ ןוא ,ןרעק

 / ןַײד ו הוְהִי ןואי / טנייה ריד טיבעג ךיא סָאװ טָאּבעג ענייז

 ןייד ןומ גנואוט רעדעֶדשעי ןיא עפֶש א ןְּבעג ריד טעו טָאג

 < טבוהפ רעד ןיא ,בייל ןַײד ןופ טכּורפ רעד ןיא ,טנַאה

 םּוצ דרע ןייד ןופ טבּורּפ רעד ןיא ןּוא ,המהב ןייד ןופ

 םּוצ ריד טימ ןעיירפ רעדיװ ךיז טעוו טָאנ םורָאװ ;ןטיג
 ;ןרעטלע ענה .טימ טיירפענ ךיו טָאה רע יװ יוזָא ,ןטוג

 | ,טֶאְג ןייד .הוהי ןּופ לוק םעד .ּוצ ןרעהוצ טסעוו ּוד זָא יז

 ךיז טסעװ ּוד :ַא ;הרות רעד ןּופ ךוּפ ןקיזָאדמעד ןיא ןבירשעג ןעיטש סָאװ ןצעועג ענייז ןּוא טָאּבעג ענו ןטיה וצ

 - טָאּבעג עקיזָאדסָאד םורָאװ +* .לעז רעצנַאג ןייד טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןייד טימ טָאג ןייד הוהי וצ .ןרעקמוא

 זַא ,סָאד ויא למיה ןפיוא טנא = .טײװ ּוצ טינ זיא סָאד ןּוא ,ריד ןופ ןליוהרַאפ טינ זיא סָאד ,טנייה ריד טבעו ךיא סָאװ

 רימ ידּכ ,ןרעח ןוָאל ודנּוא סע ןוא ,זדנוא רַאפ ןעמענ סע ןּוא למיה ןפיוא ןייגפיורַא ודנוא טעוו רעוו +ןנָאז טסלָאז ּוד

 טייז רענעי ףיוא ןייגרעבירַא דדנוא טעװ רעװ :ןגָאז טסלָאז ּוד א ,סָאד ולא םי טייז רענעי ןופ טינ ןּוא * ?ןָאט סע ןלָאז

 טרָאװ סָאד זיא טנָאנ ריז טרעייני 4 ₪ סֶע ןלָאז רימ ידּכ ,ןרעה ןזָאל ודנוא סָאד ןּוא ,זדנּוא רַאפ ןעמענ סע ןּוא ,םי
 סי | .ןָאט ּוצ סע ,ןצרַאה ןייד ןיא ןוא , ליומ ןייד ןיא , ריד וצ

 לע ךיא סָאװי 9 - ,סטכעלש א .טיוט .ןא , ,סטיג .ןוא .ןבעל ריד רֶאּפ טניילעג טנייה ָּאה ךיא עו | |

 ןוא םיקוח עניז ןוא טָאבעֶג עז ךטיה | ּוצ ןוא ,ןגעװ ץציו ךיא ךייג וצ ,טָאג ןייד הוהי ןּבָאה ּוצ ביל טניה ריד

 וד ,סָאװ דנָאל, סעד יא ןשטנעב .ךיד- לָאו טָאג .ןייד הוהי ןּוא ,ןרעמ ךו ןוא ןבעל טסלָאז ידּכ ,ןצעזעג ענייו

 טריפעגּפָארָא; טםעװ ןּוא ,ןרעהוצ טינ טסעו ןוא ,ןרעקּפָא ךיז טעװ ץרַאה ןייד וא רַעּבָא יי . .ןּברָא וצ סע ,ןיהַא טסמוק

 ;ןייגרעּטנּוא; הוא טעו א וא ;ןָא טניה ךײַא ךיא גָאז 18 ךיןעיד ליז ןוא ,רעטעג עדמערפ וצ ןקּוּב ה טסעו א ,ןְרעװ
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 דתֶא רבע הָּתַא רֶׁשֲא : המדאהלע | םיִמָי ןְכיִרָאַ-אל = ףד סָאװ דרע רעד ףיוא ןייז םימָיזְךיִרַאמ טינ טעװ ריא
 .";רָא םויה םֶכָב יֵתֹדְעַה :התשרל הָּמָׁש אובל ןדריַה טי .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא ןעמּוק ּוצ ןדרַי םעד רעּבירַא טסייג

 הָכָרְּבַה ףינְפִל יִּתָתָנ תֶוָמַהְו םייחה ץרָאָה-תֶאְ םִיַמָׁשַה ןבעל :דרע ןוא למיה ךייַא ןנעקַא תודע טניה ךַאמ ךיא
 הָבַָאְלְ יער התא הְָהִּת ןעמל טיי ָּתרַחְבּוהָלְלְּקַהְו 2 = | | ו
 לוח אוה יכ וב"הְהְבְדְלו ולקפ עמשל ףיללָא התא = ַא ןוא הכרב ַא ,ךייַא רַאפ טגײלעג ךיא ּבָאה טױט ןוא
 ךיתֹבָאל ה עֶבְׁשִנ רש המדאה"לע תֶבָשְל דִיִמָי דְרֶאְו - טסלָאו ידּכ ,ןּבעל סָאד ןלייווסיוא וטסלָאז םורד ,הללק

 5 -| :םהָל תל ב בקעילו קחְציל םֶהָרְבַאְל ,טָאג ןייד הוהי ןּבָאה ּוצ ביל * ;ןעמָאז ןייד ןוא ּוד ,ןּבעל |

 | ,םיא ןָא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ןוא ,לוָק ןייז ּוצ ןרעהּוצּוצ

 ענייד ּוצ ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דרע רעד ףיוא ןציז ּוצ ידּכ ;םימִי-תכירַא ןייד ןוא ןּבעל ןייד זיא סָאד םורָאװ

 .ןּבעג ּוצ יז ,ןבקעי ּוצ ןוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא ּוצ ,ןרעטלע

 = אל
 | :לארשי-לָכלא הֶּלִאָה םיִרָבְּדַה-תֶא רֵּכִדי השמ ךלמ א ד טדערעג טָאה ןוא ,ןעגנַאגעג זיא השמ ןואי אל

 -אל םויה יִכֹנֲא הָנָׁש םיִרְׂשֶעְו הֶאְמְדְּ םָהְלַא רמאַ 2 רע ןּוא ? .לארשי ץנַאג ּוצ רעטרעוו עקיזָאד
 תֶא רֶבֲעָת אל לא רַמָא הָוהיִו אֹוָבָלְו תאצל דע לכוא קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןופ ןַאמ ַא :טנָאועג יז וצ טָאה = " / | :
 דימשידאּוה דיל רבע | אוה דוחא הָוהְי :הק קרח ב 26 טאש רוש שא ב
, : , . : 

 רבע אּוה עשוהי םתשריו דינפלמ הָלֶאָה םיוה-תֶא = 1% זי * רעמ טינ ןעק ךיא :טניה .ךיא ןיב רָא
 הָׂשָע רֶׁשֲאַכ םָקְל ; הָוהְי הָשַעְ :הָוהְי רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ ְךינְפְל יש םינ ססעו .טגָאועג רימ וצ טָאה טָאג ןוא ;ןײגנײרַא |

 :םתא דימשה רֶׁשֲא םצראלו יִרמָאָה יבְלמ על ןוחִסְה טייג רע ,טָאג ןייד הוהי*  .ןדרָי ןקיזָאדמעד ןייגרעבירַא

 רֶׁשֲא ו לאל םֶתָל 0 8 םָכיְפִל הוה םנְתִ עקיזָאדיד ןקיליטרַאפ טעװ רע ;סױרַאפ ריד רעּבירַא
 םה ;ֶפִמוצְרַעְתְְלַאְו ואְרִיִתִדלַא וצמאו וקזח :םֶכְתֶא יתיוצ י .עושוהי :ןעשרי ייז טסעוו ןוא ,ריד ראפ ןופ רעקלעפ : טטט יי | | ₪

 בעי אלו קפרי אל מע ףלהה אה ךיִהלֶא הָוְיויִּכ | 0 | רו
 לאָרְשי-לְכ יניעל וילא רמאנ עָשהיל הקמ אלקמ ס מ ידע יי לאה טו יו ווא ,סיורַאפ ריד רעבירַא טייג רע
 רשַא ץרָאָה-לָא הוה םִעָה-תֶא אֹובָּת הָפַא יכ ?מָאְו קזח ןוחיס ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ייז וצ ןָאט טעװ טָאג ןּוא +
 ;םָתֹוא הָּנִליִחְנַּת הָּמִאְו .םתְל תַתָל םָתֹבֲאַל הָוהְי עַּבְׁשִנ - סָאװ ,דנַאל רעייו ּוצ ןּוא ,ירּומָא ןופ םיכלמ יד ,גוע ּוצ ןּוא
 אלו ד ִּךְפְרִ ' אל ְךֶמִע היחו אוה דינפל ףלהה | אוד הוה ח ןבעגרעביא ייז טעװ טָאג ןּוא * .טקיליטרַאפ לז טָאה רע

 הרָרֹוּתַה-תֶא השמ בֶּתְכִּיַו :תֶחֵת אָלְו אָריִת אֵל דקל" " .אבעג סאדלא יװ יוזא יז וצ אט טעװ ריא ןוא ,ךייא וצ
 ןרָא-תֶא םיִאְׂשָנַה דלל נב םיִנֲהְכַהלֶא התו תאָה | ל אד או ה * ןיא ,ךיא

 םתוא השמ וציו :לארשי נז הוהי תיִרְּב יבר  ,לסעפ ןוא קרַאטש טייז* .ןטָאּבעג ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ

 ַחְּב הָּטִמְׁשַה תנש ךעֹמְּב םינש עַבֶׁש | ץקמ רֶמאֵל - ,ייז רַאפ ןקערש טינ ךיז ןוא ןּבָאה ארומ טינ טלָאז ריא

 טא ;ריד טימ טייג סָאװ רעד ויא רע ,טָאג ןייד הוהי םורָאװ

 .ןזָאלרַאפ טינ ךיד ןּוא ןוָאלּפָא טינ ךיד טעװ רע

 קרַאטש יז :לארׂשי ץנַאג ןופ ןגיוא יד רַאפ טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,ןעושוהי ןפּורעג טָאה השמ ןואי

 יז ןרעטלע ערעײז ןרָאוושענ טָאה טָאג סָאװ דנַאל םעד ןיא קלָאפ ןקיזָאדמעד טימ ןעמּוק טסעוו ּוד םורָאװ ,טסעפ ןוא

 רע ,ריד טימ ןייז טעװ רע ;סױרַאפ ריד טייג סָאװ רעד זיא רע ,טָאג ןוא * .ןּברַא ןכַאמ ייז סע טסעוו ּוד ןוא ,ןּבעג ּוצ

 .ןטסגנַא טינ ןּוא ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז :ןזָאלרַאפ טינ ךיד ןּוא ןוָאלּפָא טינ ךיד טעװ

 םעד ןוארט סָאװ ,יול ןופ רעדניק יד ,םינהפ יד ּוצ ןּבעגעג יז טָאה ןוא ,הרֹוּת עקיזָאדיד ןבירשעגפיוא טָאה השמ ןוא* | =

 - ןמיז עלַא ןופ ףוָס םּוצ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב ייז טָאה השמ ןוא ** .לארשי ןופ עטסטלע עלַא ּוצ ןוא ,דנוב סטָאג ןופ ןורָא
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 א קדָוהְי יֵנְּפ--תֶא תֹואָרְל לֵאָרְׂשִי-לֵכ אֹוָבְּב :תוכַּפה

 ;ראֹּוַה הָרֹוּתַה-תֶא אֹרְקִּת רחבי רֶׁשֲא םֹקָּמִּב והלא
 בי םיִׁשָנֲאַה םָעָה-תֶא להקה :םהיִנְזָאְּב לֵאָרְׂשִי-לָּכ ךְְ

 ןעמלו ועמשי ןעמל הירעשב רֶׁשֲא ָךֶרנו ףטהו םיִׁשָּנַהְ
 "תא תוטל ורמשו םכיִהְלא הָוהְי-תֶא ּואְרִיְ וצמלי

 י לעָמשי ועריאל רֶׁשֲא םֶהיֵנְבּו :תאֹּוַה הָרֹוּתַה ירְבַד-לּכ

 םָּתַא רֶׁשֲא .םיִמָיַה-לָּכ םֶכיֵהְלֶא הוהְי-תֶא האר ודמלו
 תרֶמָש ןֵדְרִיַה-תֶא םיִרָבִׂש םָּתַא רֶׁשֲא והָמְרֲאָה-לַע םייח
 פ :ּהִתשרל
 יז "תֶא אָרְק תומל לימי ּוְבְרָק ןה הָׁשֹמ-לֶא הִוהְי מאו
 עשיהיו השמ ליו ונוצאו דעומ לָקַאְב יבָצְיְתִהְו ֶַׁשוהְ

 ש ןֶכֶע דומַעְּב לֶהֶאְּב הוהְי אָרָיו :דעומ לֶהָאּב ובציתמ -
 ט "יא הָוהְי רמאָ :לֶהָאָה חַתָּפיִלַע ןָנָעָה דומע דמעיו
 ו יִרָחֶא הָנו הוה םֶעָה םֶהְו ףיתבאדסע בכש נה השמ
 ינו וברקּב הָמָׁשיאָב אּוה רֶׁשֲא ץְרָאָה-רכנ יקלֶא
 זי "םויַב וב יִּפַא הָרָחְו :ֹּתִא יִּתַרְּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב-תֶא רַפַהְ
 ּורֲאְצִמּו לכָאל הָיָהְו םֶקְמ יִנָפ יִתְרַתְסהְו םיִּתְבִוֲעַו אוהה
 ב לע אלה אוהה םֹּיַּב רַמָאְו תֹוָרָצְו תֹוָּבַר תֹועָר
 חי רֶּתְסַה יִפִנָאְו !הָּלֶאָה תֹוָעְרָה יִנוֲאָצִמ יִּבְרקְּב י ללא ןיא
 קרשע רֶׁשֲא הפרההלכ לע אהה םויּב יֵנָּפ ריִתְסא

 טי "תא 'םֶכָל וָבְתִּכ הָּתַעְו !םיִרָחֲא םיהלא--לָא הָנָפ יִּכ

 םבֶהיִפְּב ּהָמיִׂש לֵאָרְׂשִיינְּב-תֶא הודזמלו תאזה הָרישַה
 57 -יכ :לארשו יִנְבּב רעל תאֹזַה הרישה ילדהיהת ןעמל
 = תב ויתבאל יִּתְַּבְׁשִנ"רְׁשֲא | .הָמְרֲאָה-לֶא נָאיִבֲא

 םיִרָחֲא םיהלָא--לֶא הָנִפּו ןֶׁשֶרְו עַבֶׂשְ לֵכָא ׁשֵבְרּו

 אכ ןאָצְמִתייִ הֶיָהְו יִתיִרְּב--תֶא רפה יָנּוצֲאָנְו םודבעו

 דָעְל ויָנָפְל תאָזה הרשה הָתְנָעְו תֹורָצְו תוּבַר תועְר ותא

 349 ךליו ,םירבד

 "םוִי םעד ןיא ,הטימש ןופ רָאי םעד ןּופ טייצ רעד ןיא ,רָאי

 רַאפ ןוייוו ךיז טמּוק לארשי ץנַאג ןעװ ** ,תוּכּוס ןופ בוט

 -רעדסיוא טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,טָאג ןייד הוהי

 לארשי ץנַאג רַאפ הרות עקיזָאדיד ןענעייל ּוטסלָאז ,ןלײװ

 רענעמ יד ,קלָאפ סָאד ןייֵא למַאז*  .ןרעיוא ערעייז ןיא

 ןדמערפ ןייד ןּוא ,רעדניק עניילק יד ןּוא רעּבײװ יד ןּוא

 יז ידּכ ןּוא ,ןרעה ןלָאז ייו ידּכ ,ןרעיוט ענייד ןיא סָאװ

 ןוא ,טָאג רעייַא הוהי רַאפ ןּבָאה ארומ ןוא ,ןענרעל ןלָאז

 ;הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןּופ רעטרעװ עלַא ןָאט ּוצ ןטיה

 ,ןרעה ןלָאז ,טסּוװעג טינ ןּבָאה סָאװ רעדניק ערעייז ןּוא יי

 עלַא טָאג רַעיִיַא הוהי רַאפ ןּבָאה ּוצ ארומ ןענרעל ןּוא

 טײג ריא סָאװ דרע רעד ףיוא טּבעל ריא סָאװ געט

 .ןּברַא ּוצ יז ,ןיהַא ןדרי םעד רעּבירַא =

 געט ענייד ,עו :ןהשמ ּוצ טנָאועג טָאה טָאג ןּוא +

 ןיא ךייַא טלעטש ןּוא ,ןעושוהי ףּור ,ןּברַאטש םּוצ ןענענעג

 ןעגנַאגעג ןענייז .ןלעפַאּב םיא לעװ ךיא ןּוא ,דעֹומ-להֹוא יש

 .דעומ-להוא ןיא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,עּושוהי ןּוא השמ

 ,לייונקלָאוו ַא ןיא טלעצעג ןיא ןויװַאּב ךיז טָאה טָאג ןּוא יי

 -עג ןופ גנַאגנייַא םייּב ןענַאטשעג זיא לײזנקלָאװ רעד ןּוא

 .טלעצ טסגײל ּוד ,עז :ןהשמ ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא יי רֶׂשֲא ֹורְצִ--תֶא יִּתעְַי יִּכ וָעְרז יִּפִמ חַכָּׁשִת אל יִּכ

 עדמערפ יד ןּופ רעטעג יד ךָאנ ןרעקּפָא ךיז ןּוא ןייטשפיוא טעװ קלָאפ עקיָאדסָאד ןּוא ,ןרעטלע ענייד טימ ךיז

 ךיא סָאװ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאפ ןּוא ,ןוָאלרַאפ ךימ טעװ רע ןּוא ,ײז ןשיווצ ןיהַא טמוק רע סָאװ דנַאל םעד ןּופ

 ןוא ,ןוָאלרַאפ ייז לעװ ךיא ןּוא ,גָאט םענעי ןיא םיא ףיוא ןעמירג טעװ ןרָאצ ןיימ ןּוא* .םיא טימ ןסָאלשעג ּבָאה

 רע ןוא ,תורצ ןוא ליפ ןוייּב ןפערט ןלעװ םיא ןּוא ,ןרעצרַאפ םּוצ ןייז טעװ רע ןּוא ,ייז ןופ םינפ ןיימ ןגרָאּברַאפ

 ןוא * .ןויּב עקיזָאדיד ןפָארטעג ךימ ןּבָאה ,רימ ןשיווצ טינ זיא טָאנ ןיימ לײװ ,רָאװרַאפ :נָאט םענעי ןיא ןגָאז טעוו

 ךיז טָאה רע זַא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןוייב םעלַא רַאפ ,גָאט םענעי ןיא םינפ ןיימ ןגרָאּברַאפ ךיא לעוו ןנרָאּברַאּפ

 ןופ רעדניק יד סיוא סע ןרעל ןיא ,גנַאזעג עקיזָאדסָאד ףיוא ךייַא טּבײרש דנוצַא ןּוא * .רעטעג עדמערפ ּוצ טרעקענ

 א * .לארשי ןּופ רעדניק יד ןגעק תודע םּוצ ןייז רימ לָאז גנַאזעג עקיזָאדסָאד ידּכ ,ליומ רעייז ןיא ןײרַא סע ּוט ;לארשי

 ןּוא ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילפ סָאװ ,ןרעטלע ערעייז ןרָאװשענּוצ ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ףיוא ןעגנערּב םיא לעװ ךיא

 -רַאפ ךימ ןלעוו ןּוא ,ןעניד יז ןלעװ יז ןוא ,רעטעג עדמערפ ּוצ ןרעק ךיז טעוו ןּוא ,טעפ ןוא טַאז ןרעוו ןּוא ןסע טעװ רע

 ךיז גנַאזעג עקיזָאדסָאד טעוו ,תורצ ןּוא ליפ ןוייב ןפערט ןלעװ םיא זַא ,זיא * ,דנוב ןיימ ןרעטשרַאפ טעוו רע ןּוא ,ןטכַא

 ןייו סייוו ךיא ליוו ;ןעמָאז ןייז ןּופ ליומ םעד ןּופ ןרעוו ןסעגרַאפ טינ טעװ סע םורָאװ ,תודע םּוצ םינפ ןיא םיא ןפּורּפָא
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 םיא ּבָאה ךיא רעדייא ךָאנ ,טנייה ךיז טײזַאב רע לוו ,עבַט -

 .ןרָאװשענּוצ ּבָאה ךיא סָאװ דנָאל םעד ןיא טכַאְרְּבעג

 גנַאזעג עקיזָאדסָאד ןּבירשעגפיוא טָאה השמ ןוא" =

 רעדניק יד טנרעלענסיוא סע טָאה ןּוא ,גָאט םענעי ןיא

 ןופ ןוז םעד עושיהי ןליופַאּב טָאה רע ןוא *  .לארשי ןופ

 וד טורָאװ ,טסעפ ןוא קרַאטש ייז ;טגָאזעג טָאה ןוא ,ןּנ

 דָנָאל םעד ןיא לארשי ןּופ רעדניק יד ןעגנערּב טסעוו

 .ריד טימ ןייז לעװ ךיא ןּוא ,ןרָאוושענוצ יז ּבָאה ךיא סָאװ

 "פיוא טקידנעעג טָאה השמ יוו ,ןעוועג זיא סע ןוא* | =

 ,ךּוּב ַא ןיא הרות רעקיזָאדרעד ןופ רעטרעװ יד ןביירש

 סָאװ םיִיַול יד ןְליוִפַאַּב השמ טָאה יװַא * ,ףוָס ךעייז ויב

 טמעניי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנוב סטָאג ןופ ןורָא םעד ןגָארט

 -קעװַא סע טלָאז ריא ןוא ,הרות רעד ןּופ ךּוּב עקיזָאדסָאד

 רעייַא הוהי ןּופ דנוּב םעד ןופ ןורָא םעד ןופ טייז ןייּב ןגייל

 ,ריד ןגעק תודע םּוצ ןייז ןטרָאד לָאז סע ןוא ,טָאג
 ןטרַאה ןייד ןוא טײקינעּפשרעדיװ ןייד ןעק ךיא םורָאװ יי
 ריא טייז ,ךייַא טימ ךָאנ בעל ךיא זַא ,טנייה ,עז ;ןקַאנ

 5 ,בל-2 ,אל - ןניואה ,םירבד

 :יִּתְַׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ינֲאיִבֲא םֶרָמִּב םויה השע אּוה
 הדמו אוהה .םּויּב תאוה הָרישהתֶא הָשמ םָחְכִו ככ
 קח 'למאינ ןונךּב עשוהידתֶא וצו :לארשי ינְּב--תֶא כ

 ירָשַא ץֶרֶאָהילֶא לֶאְרְשַי ינְבדתַא איִבָּת התא יִּכ ץִמָאְ

 זרָׁשִמ תִלָכְּכ ו יה :ךמע הָיְהִא יכנאו םהל יתטפשנרכ

 וצו :םֶמִת דע רפס"לע תאוה"הרותה ירבדתא בָמָכְל 'גש

 ַהלְל :דמאל הָוהְי-תיִרְּב ןֹורָא יאש םולהיתַא ; השמ וכ
 יתר ןורא דצמ ותא םֶּתְמַׂשְו הוה הָרֹוּתַה רֶפס תֶא

 דתֶא יִּתְעַדְי יִכֹלֲא יִּכ רעל ָּב םשדהְיהו םֶכיֵהְלֶא הָוהְי וכ
 םיִרְמִמ םויה םֶכּמ יח ִנְדֹועְּב ןֵה השקה ךְפְרֶעדתֶאְ ףיִרְמ

 דתֶא יִלֶא וליקקה .:יתומ ירחאהכ ףאו הוהידםע םָתְיָה 'פמ
 = תא םֶהיֵנוֶאְב הָרְּבַדֲאַו םֶכיִרְטְׂשִו םֶכיֵטְבִׁש ינָקְוילּכ
 ;ץֶרָאָהיתֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא םֶּב .הָדיִעָאְו הלאה םיִָבְַה

 ךמ .ַּתְרַמְו ןותחשת תֶהְׁשַהייִּכ יתומ יֵרֲחַא יִּתְעַָייכ טי
 תיִרֲחַאְּב הֶעְרָה ּםֶכְתֶא תאֶרָקְ םֶכְתֶא יתיוצ רֶׁשֲא ְּךֶרֶּדַה
 הֵׂשֲעַמְּב ויִעְכַהְל הָוהְי יִניֵעְּב עְרְה"תֶג וָׂשֵעַהייְּכ םיִמָּוַה
 ירְבִד-תֶא לארש לֶהְלָּכיִנאְּב השמ רבדוו !םֶכיֵדְי ל

 | ּפ :םָּמִּת דַע תאֶּזִה הרשה

 ערעיײַא ןופ עטסטלע עלַא רימ ּוצ ןייַא טלמַאו : לטיוט ןיימ ךָאנ ןיוש יװ ןוא ,טָאג ןגעקַא רעקינעפשרעדיוו ןעװעג
 : למיה ןּבַאמ לֶעװ ןוא ,רעטרעװ עקיזָאדיד ןרעיוא ערעייז ןיא ןדער לעוו .ךיא ןּוא ,רעעופיוא ערעײַא ןוא ,םיטבש

 טעװ ריא ןוא ,טיוט ןיימ ךָאנ ןרעוו ןּברָאדרַאפ ריא טעוו ןּברָאדרַאפ זַא ,סײװ ךיא םורָאװ - - ןגעק תודע דרע ןּוא

 . טעו ריא ליוו ,געט יד ןופ ףוס ןיא זייב ןעשענ טעוו ךייַא ןוא ,ןליופַאּב ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ געוו םעד ןּופ ןרעקּפָא ךיז
 יי .טנעה ערעיײַא ןופ גנואוט רעד טימ ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט

 ןקיזָארמעד ןּופ רעטרעװ יד לארשי ןופ גנולמָאוניײָא רעצנַאנ רעד ןופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג טָאה השמ ןוא" =

 .-ףוָס רעייז יב - |

 ,ןדער לעװ ךיא ןּוא .ןעלמיה ריא טמענרַאפ ! בל
 .ליומ ןיימ ןופ דייר יד דרע יד ןרעה לָאז ןּוא '" <
 - .,גנונרעל ןיימ ןגער יוו ןפירט לָאז -
 .;טרָאו ןיימ יוט יו ןעניר לָאז | =

 = רָארג ףיוא ערס ַא יז == =
 .ץכעטיירק ףיוא ןגעריירפש יו ןּוא =

 = ;ןפור ךיא לעװ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד םורָאװפ = =
 ..טָאג רעודנוא ּוצ טייקסיורג טיג = =.

 =  ,ץנַאג יא קרעוו ןייז-זלעפ רעד *
 = ;טכער ןענייז ןגעוו ענייז עלַא ליה |

 - ,טכערמוא ןָא ןּוא ,טפַאשיירטעג ןופ טָאגַא = =

 .ףע זיא קיטרַאפטכער ןוא טכערעג - -

 הֶרָּבַרֲאַו םִימָּׁשַה נאה א =
 יפקל ר רָמְמּכ ףרש ב

 אָרְקִא הָוהְי םש ִכ גה
 ולֲעַּפ םיִמָּת טיצה ד

 בל
 :יִפייִרְמִא ץֶרָאָה עַמְׁשִתְו
 | יִתְרמא לֵטַּכ לת
 :בשעחילע םיִביִבְרִכ

 :וניהלאל לֶרָנ ובה |
 .טפשמ ויָכְרּדלָכ יכ
 +אוה רַשיו קכיִדַצ
 :לֶחְלְתְפו שקע רוד

 אשרילע םֶריִצְׂשִּכ

 - לש ןיאְו הָנּמֲא לא |
 - םמומ ויָנְב אֵל ל תחש ה

 = זימש הייב ץניס דומע שאר א אתלונסב ץמק 22 - סיסב החפ אכ ,אל

 !ןיינ ?גנוּברַאדרַאפ יד םיא ןּופ זיא"
 ;רעלעפ רעד זיא סרעייז ,רעדניק ענייז

 = .הוָד רעטיירדרַאּפ ןוא רעמורק ָא



 ר == = === רב .טיזאה ,םירבד === | ו .91-6 ,בל

 = קב ףמק לח >אכ | ארע'ה ת* לח 'זי

 ,ףָאש ןּופ ךלימ ןּוא ,רעדניר ןּופ טנַאמש יי
 ,רעמעל ןופ סטעפ טימ =

 ,קעּב ןוא ןֶׁשָּב ןופ סרעדיוו ןוא
 ;ץײװ ןופ סטעפנרינ טימ
 .ןיוו ןקימיוש וטסקנירט טּולבנביורט ןּופ ןּוא

 .-טעקירּבעג טָאה ןּוא ןרָאװעג טעפ זיא ןּורושי ןוא *

 ;ןרָאװעג בָארג טסיּב ,קיד טסיּב ,טעפ טסיב

 - טלעוַאפ טָאג יֹוזַא ריא טליװ * /ו םָפְס אָלְו לָבָנ מע תאֹורלמִנִ להלה
 .ןקלָאפ גולקמוא ןּוא ןיימעג :דננַכיו ַּדְׁשֶע אה | לנס ד ךיָבָא אּוה-אֹולֲה
 פשע ףיד טָאה סָאװ רעטָאּפ ןייד טיג רע זיא ש = דקר תֹנְׁש יפ |  םֶלֹוע תמי רכז
 דטמערוטעג ג א טכַאמעג ךיד טָאה:טָאװ-רע = +צךְקיּוהְמאַו דינקז ףדגוו ְּךיִכָא לֶאְש
 .* ןטייצרַאּפ ןופ נעט יד קנעדעגי :לארשי ינב רפסמל - שמע תלבג בצי יו ה . םֶדֶא ינְבֹדירְפַהְּב םיג ןֹולָע לַחְנַהְּב
 = ,ןרָאי יד תורודירוד ןופ טכַארטַאּב 0 זותְלַחְנ לָּבַח בסי  רָֹּמִע הָוהי א :
 | ריד לָאז רע ,רעטָאֿפ ןייד גערפ ןמשי ללי ֹוהְתְבּו | רָּבְדִמ ץֶראּב והאְצמו
 0 " .ןגָאז ריד ןלָאז יז ,םינקז ענייד יי :וניע ןושיאּכ והנרי -  ריהְנְתַבִי והְנָבְבְ
 ,תומוא יד טל טָאה רעטשרעביוא רעד ןעוו * אי חי וילג - יו דע רָשְנְ
 < ;ןשטנעמ ןופ רעדניק יד טדיישעצ טָאה רע ןעוו 0 .יתרבאילפ יתאש ה וה וָמנַפ שרפי
 0 ,לעקלעפ ןופ ןקרַאמעג יד טלעטשעג רע טָאה הבי :רכנ לא מע ןיִאְו יב - דרב הָוהְי

 + .סלארשי רעדניק יד ןופ לָאצ רעד טיול לפ/  יִרָׂש תכנה לֵכאַו ץֶרָאיִתְמכלע וה
 ₪ 755 ,קלָאפ ןייז ןיא טָאג ןופ קלח רעד םורָאװ* .-זרצ שימלחמ ןמשו עְלָממ שכר וגו

 יי == .ההלחנ יז ןופ לייט רעד בקעי 7 םיִרָּכ בֶלַחיְע  ןאֹצ בָלֲחַו רֶקֶּב תַאְמָח
 ,נַאל-רבדמ יא ןענופעג םיא טָאה רע יי = המח תֹוְלַּכ בַלֲח"סִע = םירותעו שבב םיִליִאְ

 א .והשע ַהֹוְלֲא שטיו תיִׂשְּכ ָתיִבָע ַּתְנמָׁש - שינרעדליוו רעד ןופ לעג ןטסיו ןיא א * טלֶפמ קרש משה = יְמֲחֹּתְׁשִּת בנעדמדו
 יי ,טסַאּפעגפיױא םיא ,טלגערעגמורַא םיא 5 םִִבֹהֲאְַי  ּועׁשְירִצ לבני
 .לּפַאניוא ןייז יח שיהענּפָא םיא י הלא אל םידשל וחְבְי + = ּוּוהְסיִעְכַי תֶבעֹתְּב
 . ,טסענ ןייז טקעוו רעלדָא ןַא יו +3 ואָפ םֶרָּקִמ םיִׁשָרֲה = סעד אל םילֶא

 ,עגנוי ענייז רעביא טרעטַאלפ חי שת ףֶרֶלֶי רוצ  !םַכיִתְכָא םּורָעְׂש אל
 .,יײז טמענ ןוא ןרעדעלפ ענייו טיירפש 'בר| ץֶאעו הוה אמ = :דללחמ לא חְַּׁשִּתַו
 , -לגילפ ןייז ףיוא ייז טגָארט כ םֶהָמ יִנָּפ הָריֵּתְסַא רָמא {ויָתֹנְבּו ויָנָּב םַעַּכמ
 | .,טריפעג םיא ןײלַא הוהי טָאה י* הָּמֵה תֹכְּפִהַּת רוד יִּכ טָתיִרֲחַא הָמ הָאְרֶא
 | .טָאנ .רעדמערפ ַא םיִא טימ ןעוועג טינ ןּוא אה לָא-אלְב ִאְנַמ םֵה | {םָּב ןְמאדאל םיִנָּב
 .,דרע רעד ןּופ ןכַײה יד ףיוא טצעזעג םיא טָאה רע = םָעיאֹלְּב םאיִנְקַא יִנֲאַו + םֶהיֵלְבִרְּב יִנְסעַּ

 . . ;דלעפ ןופ ןטכורפ יד ןטענעג טָאה רע ןּוא . קבצנק !ש = קמצמק היתה הו = המצע נסב הבה אח ותמר ה '
 | = הלעפ } ןופ קינָאה ןגיוז טכַאמענ םיא טָאה רע ןּוא
 0 - ייטשלויק ןופ לא ןּוא

 | .טכרָאפעג טינײז רַאפ ךיז ןּבָאה ןרעטלע ערעייַא סָאװ

 .ןטפַאדעג טינ 'וטסָאה ןרָאּבעג ךיד טָאה סָאװ ולעפ םעד ןָא *

 ..טַאהענ ךיד טָאה סָאװ טָאג םעד ןסעורַאפ ןּוא |

 .,טכַארַאפ טָאה | ןוא ןעועג טָאה הוהי ןוא "=

 - ,ןפַאשַאּב םיא טָאה טָאװ טָאג טזָאלרַאפ טָאה רע ןּוא
 .ףליה ןייז ןופ ולעפ םעד טדנעשעג ןּוא

 ,רעטעגדמערפ טימ טנרעצרעד םיא ןּבָאה יז *

 .טרעוייברעד םיא ןטייקידרעוומּוא טימ

 ,רעטעגמוא ,םידש ּוצ טכַאלשעג ןּבָאה יז וי

 = = ,טנעקעג טינ יז ןּבָאה ייז סָאװ רעטעג
 - +  ,ענעמוקעג טשרָאקָא עיינ

 .רעטכעט ענו יד ןיז ענייז ןופ גנונערעצרעד רעד רעּביא .
 2 יז ןופ ם םינפ .ןיימ ןגרָאּברַאפ;לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןוא ==

 | 7 וס רעייז ןייז טעװ סָאװ ןעז לעװ ךיא
 רז ןענייז רוָד רעטרעקרַאפ ַא םורָאװ
 0 - יז ןיא טפָאשיירט ןָא רעדניק |

 ,טָאגמּוא ןַא טימ טנרעצרעד ךימ ןּבָאה יז | |

 יי - ןטייקיטשינ ערעַײז טימ טרעוייברעד ךימ
 / .0/ = = קלָאּפמוא ןַא טימ ןענערעצרעד ייז לעװ ךיא ןוא |

 = .ןרעוייּברעד יז ךיא לעוו המּוא רעניימעג ַא טימ
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 ,זָאנ ןיימ ןיא ןדנּוצעגנָא זיא רעייפ ַא םורָאװ *

 ,דרערעטנּוא רעפיט רעד זיּב טנערּב סע ןּוא
 ,סקעװעג ריא טימ דרע יד טרעצרַאפ ןּוא

 .גרעּב יד ןּופ ןטסעפטנּורג יד טמַאלּפעצ ןּוא

 ,ןזייּב ייז ףיוא ןזָאלסױא לעװ ךיא <

 :ייז ףיוא ןדנעלרַאּפ ןלייפ עניימ לעוו ךיא

 ,ץיה ןּופ גנורעצ ןּוא ,רעגנּוה ןּופ גנּורַאד *

 ;טסעפ ערעטיּב ןּוא
 ,ייז ףיוא ןקיש ךיא לעוו תויח ןופ ןָאצ םעד ןוא

 .סרעכירקביוטש יד ןּופ טפינ טימ

 ,דרעווש יד ןעמענקעװַא טעוו ןסיורד **

 = ;המיא יד ןרעמַאק יד ןיא ןּוא
 .,לדײמ יד יא רוחָּב םעד יא

 .ןַאמ ןעָארגזיירג ןטימ ןקידעגיוז םעד

 ,ןדנעלרַאפ ייז לעװ ךיא :טגָאזעג טלָאװ ךיא **
 = ןרכז רעייז ןשטנעמ ןּופ ןקיליטרַאפ לעװ ךיא

 ,גנונערעצרעד סאנוש םעד טינ טכרָאפ ךיא ןעוו *
 ;שלַאפ ןגיילסיוא טינ ןלָאז טנייפ ערעייו
 ,ןביוהרעד זיא טנַאה רעודנּוא :ןגָאז טינ

 .ןָאטעג גנידצלַא סָאד טָאה הוהי טינ ןּוא

 ,יײז ןענייז טָארַאּב ןָא קלָאפ ַא םורָאװ *

 .ײז ןיא טײקידנַאטשרַאפ ןייק ָאטינ ןּוא

 ,טכָארטַאּב סָאד יז ןטלָאװ ,ןעוועג גולק ןטלָאװ ייז זַא *י
 :ףוֶס רעייז טרעלקַאּב ןטלָאװ יז =

 ,טנזיוט ןגָאי רענייא ןעק יוו **

 ,טנזיוט ןעצ ןּבײרטרַאפ ייווצ ןּוא
 ,ןבעועגרעביא יז טָאה ולעפ רעייז טינ ןעוו

 ?טרעפטנעעגרעּביא ייז טָאה הוהי ןּוא

 ;ולעפ רעײז זיא זלעפ רעודנוא יװ טינ םורָאװ יי

 .ןדײשטנַא םיאנוָׂש ערעודנוא ןגעמ ןּוא
 ,קָאטשנײװ רעייז זיא םודס ןופ קָאטשנַײװ ןּופ םורָאװ *

 ;הָרֹומַע ןופ רעדלעפ יד ןּופ ןּוא

 .ןניואה ,םירבד

 !םֵסיִעְכַא לֶבָנ יֹנְּב בכ |
 תיִּתְהַּת לוִאָׁש-דַע דקיתנ

 :םיִרָה יִרְסֹומ טֵהֵלְּתַו ג
 !םָּכיהְּלַכֲא יצַח דכ

 יִדיִרְמ בט
 {ירַפָע יח תמח"מַע הכ

 הָמיֵא םיִרָרֲחְמּו
 ;הָביִׂש שיִאדמע קני וכ
 !םֶרָכְו ׁשֶֹנֲאֵּמ הָתיִּבְׁשַא 5

 -  .ומיִרְצ ּורָכְנְיוִּפ
 ;תאֹו-לָּכ לַעָּפ הָוהְי אָלְו חכ

 -  ּוהָנּובְּת םֶהֶּב ןיֵאְו 'פח
 !םֶתיִרֲחֲאְל ּויֵבָי ל

 הָבָבָר וסיני םָיִנְּו
 :םֶריִגְסַה הָוהְַו אל
 !םיִליִלְפ ּויָבְֶאְו בל

 הָרֹמָע תֶֹמְרַׁשְמּ

 :ֹומָק תֶרֹרְמ תֶלְכְׁשַא ל
 .ויָזְכַא םִיִנְתִּפ ׁשאֶרְו דל
 :יִתֹרְצֹאְּב םּותָה הל

 םֶלְנַר שּמָּת תֶעָל
 :ומָל תֶדַתַע שָחְו יל

 םָחְנְתִי ויָדָבֲע-לַעְו
 :בזעְו רּוצָע םֶפָאְו *
 וב ֹויָסָה רוצ חל

 םֶכיִסְנ ןִי ותְשי
 :הָרְתִס םֶכיֵלֲע יִהְו

. 
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 יפאב החדק ׁשֵאייִכ |

 | ּהָלְבִו | א לֵכאַּתַו
 תֹועָר ֹומיִלָע הָּפְסַא
 < ףשר ימחלו בער יומ
 םֶּב"ַּׁשֲא } תֹמֵהְּבְרׁשְ

 בֶרָהילָּכַׁשְּת ץוחמ
 .הָלּותְּב םַנ רּוחָּמ"םַג

 םֶהיֵאְפַא יִּתְרַמָא
 רּוגָא בוא סעַּכ ילּול
 הָמָר ּונדָי ּורְמאֹיְִּ
 המה תֹוָצע ךבא יונייִּכ
 תא ּוליּכְשַי ּומְכָח ול
 . ףלֶא דֶחֶא ףדרָ הָכיֵא
 םֶרֶכְמ םָרּוצייִּכ אל-טִא
 - םֶרּוצ ּונֵרּוצְכ אֵל יִּכ
 םֶנֵּפַנ םֹדָס פי
 ׁשֹורייִבְנִע ֹומָבָנֲע
 םָנָי םנִנִת תמח
 יִדָּמִע םָמָּכ אּוה אֵלֲה

 םלשו ן םֶקָנ יל |

 םֶדיִא םּו רק יִּכ
 ומע הָוהְי  ןיִדייִּ

 ר תַלֲאיֵּבהֶאְזיִּ
 זמיהלַא יא רַמָאְו
 ילָכאֹי ֹומיִחָבְ בלח רֶׁשֲא
 .םֶכְרְַָיְו ּומּוקְי

 אוה לג ינֲאיִּכ התו אר

 ;ןשטילגסיוא ךיז טעװ סּופ רעייז ןעוו טייצ רעד רַאפ

 ,ךָארּב רעייז ןופ גָאט רעד זיא טנָאנ םורָאװ

 .ייז רַאפ טײרּבעגנָא זיא סָאװ טמּוק קילײַא ןּוא

 ,קלָאפ ןייז רַאפ ןעמעננָא ךיז טעוו טָאג םורָאװ **

 ,ןעמירַאּברעד ךיז טכענק ענייז ףיוא ןּוא
 ,טפַארק יד זיא ןעונַאגעגסיוא זַא טעז רע ןעוו

 ;ָאטינ זיא שטנעמרעטּמ ןייק ןּוא

 ,טפיג ןופ ןביורט ןענייז ןביורט ערעייז

 .ליז ייב ןענייז ךעלגנעה ערעטיּב

 ,ןייוו רעייז זיא ןעגנַאלש ןופ םס +*
 - .טפיגרעטָאנרעּפיּפ קידמירַאּברעדמוא ןּוא

 ,רעטעג ערעייז ןענייז וװ :טגָאז עמ ןּוא
 ?םיא ןיא טצישעג ךיז ןּבָאה ײז סָאװ ולעפ רעד

 ,ןסעגעג רעפּפָאטכַאלש ערעייו ןופ סטעפ סָאד ןּבָאה סָאװ *
 ?רעפּפָאסיג רעייז ןּופ ןייוו םעד ןעקנורטעג
 .;ןפלעה ךייַא ןּוא ןייטשפיוא יז ןלָאז

 ,שינעגרָאּברַאפ ַא ךייַא רעּביא ןייז רע לָאז ןטלַאהַא אד ,רָאװרַאפ ,רימ ייּב ןטלַאהַאּב זיא סָאד | 2
 ;ןרעמַאקצַאש עניימ ןיא טעמתחרַאפ

 ,סָאד ןיּב ךיא ,ךיא זַא דנּוצַא טעו ** גנּולָאצַאּב ןוא המקנ טלַאה ךיא **



 0600000000 אה ,םרבה | | בל
 ;רימ טימ טָאג ןייק ָאטינ ןוא | הָּיִדֲאַו תיִמָא יִנֲא | ידמִע םיִהלֲא או
 | יש = :םלעל יִכֹלֲא יח יִּתְרַמָאְו = יִדָ םִיַמָׁש-לֶא אָׂשֶאייכ ,קידעּבעל ךַאמ ןּוא טייט ךיא = | זליצִמ יִרָימ ןיאָו = אָּפְָא יג יְצַחְמ
 | = ,לײה ךיא ןוא דנּוװרַאפ ךיא אמ ְִי טָּפְׁשִמְּב וקאתו  יִּבְרַח קֵרְּב יתונשדמא
 < ןייז ליצמ לָאז רעװ ָאטינ זיא טנַאה ןיימ ןּופ ןּוא -  +םֶּלִׁשַא יֵאְנׂשְמִלְו ירצל ן .םֶקָנ ביִׁשָא

 טי = .{םֶיֹוא תֹועְרַּפ ׁשאַרַמ | הָיִבִׁשְו לֶלֶח םָּדִמ ,טנַאה ןיימ למיה םּוצ בייה ךיא םורָאװ * רַעְּב לכאה קרי םָּדִמ יַצָח ריֵּכְׁשַא יי 0 | | במ יב = וא | : ט
 |  וקיּבײא בעל ךיא יװ יזַא :גָאז א = ₪ םוקי ויָדְבֲע-ַד יִּב + + ומע םִוג ּוניֵנְרַה
 - ,דרעװש ןיימ ןופ ץילב םעד ףרַאש ךיא ןעוו * = ?ָמִע ותְמְרַא רֶּפכְו וירָצְל ביִׁשָי םֶקָנו

 2 לג ר טי עדו טנַאה ןיימ ן = יש םַעָה יִנְזאָב תאְַָדְרישַה יִדְבַד-לָּכ-תֶא רבְדְינ המ אֵבָו -,ןעמענ ךיז טפשמ םּוצ טעוו טנַאה ןיימ ןּוא
 ,טנייפ עניימ וצ המקנ ןרעקמוא ךיא לעװ המ םיִרָבְּרַה-לָּכ-תֶא רֵּבַרָל השמ לכיו :ןונְךִב עָשוהְו אּוה
 / .ןלָאצַאּב ךיא לעװ םיאנוָׂש עניימ ןּוא ומ םכבבל ומיש םֶהְלַא רמאיו ;לֵאדְׂשִי-לָּכ-לָא הֶּלִאָה

 םּוצִּת רֶׁשֲא םֹוּיַד םֶכָּב דיִעֵמ יִכֹנָא רשא םיִרָבְדל-לֶכָל |
 ,טולּב טימ ןלייפ עניימ ןרופישנָא לעװ ךיא * : תאו הֶרַֹּהיִרְבַדלָּכ-תֶא תֹוׂשָָל רֹמְׁשִל םָכינְב-תֶא
 --שיילפ טימ ןסענָא ךיז טעװ דרעווש ןיימ ןּוא זמ זרה רָבָּדַב םֶכָײַח אוי םָּכִמ אוה ר -ָבְד-אֶל יִכ =

 הרי וה | פי יי :הָתְשְל מש
 .יטניפ םעד ןופ פק עקירָאהננַאל יד טימ טמ הלַע ;רמאל הוה םֹיַה םֶצֵעְּב השמחלא ; הָוהְי רָבדָו
 ,קלָאפ ןייז ,תומּוא ריא ,טגניוַאּב < רֶׁשֲא םָאֹומ ץֶרָאָב רֶׁשֲא ֹובְנירַה הֶּזַה םיִרָבֲעָה הלא
 = בל ןתנ ינא רֶׁשֲא ןעֶנְּכ ץרָא-תֶא הארו יח ינְילַע
 ג ףסֶאָהְו הָָּׁש הָלֹע הֶּתִא רֶׁשֲא רֶהֶּב תמּו :הֶזחאל לארשי
 ר - ףיײז -לֶא ףֶקָאָי רֶהָה רַהְּב ךיִחָא ןֹרָהא תמ-רֶׁשֲאַּק ךיִמַע-לֶא
 ,טנייפ ענייז וצ ןרעקמוא רע טעוו המקנ ןוא | אנ תַביִרְמייִמְּב לארשי יִגְב ְךֹותְּב יב םָהְלַעְמ רֶׁשֲא לע ;יָּמַפ

 יי שי - ֶפ ְךֹתְּב יִתֹוא םָתְשדק"אל רֶׁשֲא לע ןֶציַּבְרִמ ׁשֶרֶק
 בנ לא אֹובְת אָל הָּמָׁשְ ץֶרָאהתֶא הָאְרִּת דְגְממ יִּכ :לֵארְׂשִי
 8  ּלֵאָרׂשִי בל ןתנ יִנֲא-רֶׁשֲא ץֶראָה

 םקֹונ ךיז רע טעוו טכענק ענײז ןּופ טּולּב ןרַאפ םורָאװ

 .קלָאפ ןייז ןוא דנַאל ןייז ןקיטיגרַאפ ןּוא

 עלא טדערעג טָאה ןוא ןעמוקעג ויא השמ ןוא <

 ,קלָאפ ןופ ןרעיוא יד ןיא גנַאזעג ןקיזָאדמעד ןופ רעטרעװ = 0 0 קנ טק מלח |

 ,לארשי ץנַאג ּוצ רעטרעוו עקיזָאדיד עלַא ןדער טקידנעענ | טָאה השמ יװ ןּוא*  .ןּונ ןופ ןוז רעד עושוהי ןּוא רע !

 ייִד .טלָאו ריא וַא ,ןָא טניה ךייַא גָאז ךיא סָאװ רעטרעװ עלַא ּוצ ץרַאה רעיא ּוצ ט טנייל :טגָאזעג יז וצ רע טָאה א

 א טינ ןיא סָאד .םורָאװ * .הרֹוּת רעקיזָאדרעד ןופ רעטרעװ עלַא ןָאט וצ ןטיה וצ ,רעדניק ערעײֵא ּוצ ןלעפַאּב

 ןייז םימָי-ירָאמ ריא טעװ ךַאז רעקיזָאדרעד ךרוד ןּוא ,ןבעל רעייֵא ויא סָאד טרעיינ ,ךייַא רַאפ דיירעג ליוה

 | .ןּברַא ּוצ יז ,ןדרַי םעד רעּבירַא ןיהַא טייג ריא סָאװ דרע רעד ףיוא

 ;רַאּב ןקיזָאדמעד ּוצ ףױרַא ײג* ;ןגָאז ּוצ יװַא ,ןהשמ ּוצ גָאט םענעגייא ןקיזָאדמעד ןיא טדערעג טָאה טָאג ןּוא +

 רעדניק יד ּוצ ּבינ ךיא סָאװ ןַעַנּכ דנַאל סָאד ןָא קוק ןּוא ,ֹוחירי ןנעקַא סָאװ ,בָאֹומ דנַאל ןיא סָאװ ֹובנ גרַאּב םעד ,םיִרָבַצ

 ןייד ּוצ טלמָאועגנייא רעוו ןּוא ,ףױרַא ןיהַא טסייג וד סָאװ גרַאּב םעד ףיוא ּברַאטש ןוא =  .םּוטנגייא ןַא רַאפ לארשי ןּופ

 -רַאֿפ : ..קלָאּפ ןייז ּוצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייַא זיא ןּוא ,רֹוה גראב ןפיוא ןּברָאטשעג זיא ןרהַא רעדּורּב ןייד יװ ױזַא ,קלָאפ

 סָאװרַאפ ,ןֶצ רּבדמ ןיא , שדק-תבירמ ןּופ רעסַאװ םייּב ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ רימ ןָא טשלעפעג טָאה ריא סָאװ

 | ןעמוק רעב  ,דנָאל ס סָאד ןעו וטסעוו ןטײװ רעד ןּופ רָאנ*  .לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ טקילײהעג טינ ךימ טָאה ריא

 .לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ ביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא ,טינ וטסעוו ןיהַא
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 גל יי ו
 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .טיוט ןייז רַאפ לארשי ןופ רעדניק יד טשטנעבעג טָאה ןַאמ .רעכעל יטעג רעד השמ סָאװ הכרב יד זיא סָאד ןואי 5
 סרב ה . ןעמּוקעג יניס ןּופ זיא טָאגי

 | . יז ףיוא ְךיִעָׂש ןופ טניישעגפיוא ןּוא
 = +  .הרָאּפ גרַאּב ןופ טלַארטשעוסיורַא טָאה רע
 ,ןטנזיוטנעצ עקילייה יד ןּופ ןעמּוקעג ןּוא
 .יֵז רַאפ ץעזעג קידרעייפ ַא טנַאה רעטפער ןייז ןיא
 | ,םיטבש יד ןּופ רעּבָאהּביל ּוד ,ָאי*

 = ;טנַאה ןייד יב ןענייו עקילייה ערעייז עלַא

 .+ וסיפ ענַײד ּוצ ןגיל יז ןוא |
 - .ד"ר ענייד ףיוא ןעמענ יז
 -  ,ןלױפַאּב השמ ודנוא טָאה הרות ַא,*

 .."בקעי ןּופ גנּולמַאזנייַא רעד רַאֿפ השּורי ַא
 - כ כב + +ןזרושי ןיא ןעװעג זיא ךלמ ַא ןּוא

 - ,טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה קלָאפ ןּופ פעק יד ןעוו
 - .  .לארׂשי ןופ םיטבש עלַא םענייא ןיא

 = | .,ןּמרַאטש טינ ןוא ןבּואר לָאז ןבעל *
 .עטלייצעג ןייז טינ ןלָאז ושטנעמ ענייז ןוא

 = :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;הדּוהי ףיוא סָאד ןואי
 0 ,הדּוהי ןּופ .לוק םעד ,,טָאג ,וצ רעה

 - ;ןעגנערּב םיא ּוטסלָאז קלָאֿפ ןייז ּוצ ןוא =
 ,ןטיירטש םיא רַאפ ןלָאז טנעה ענייז
 .ןיינ וטסלֶאז טנייפ ענייו ןופ ףליה ַא ןּוא

 :טגָאזעג רע טָאה יִוֵל ףיוא ןוא*
 <  .:ןַאמ ןעמורפ ןייד ּוצ םִימּוּתו-םירּוא ענייד
 -  ,טװּורּפעג הָסֵמ ןיא םיא טסָאה ּוד סָאװ
 ;הָבירמ ןופ רעסַאװ ןרַאפ טפָארטשעג םיא
 :רעטּומ ןייז ףיוא ןוא רעטָאפ ןייז ףיוא טגָאזעג טָאה סָאװ"

 ,ןעועג טינ יז ּבָאה ךיא
 = = :טנעקרעְד טינ רעדירב ענ"ז טָאה ןֹוא
 ;ןסיװ טלָאװעג טינ רעדניק ענייז ןּוא

 - ,טרָאװ ןייד טיהעג ןֿבָאה יז םורָאּו <
 - .ןטלַאהעג ייז ןּבָאה דנוב ןייד ןּוא |
 ,ןבקעי ןצעזעג ענייד ןענרעל יז
 / 0 ;ןלארשי הרות ןַײד ןוא |

 - ןלָאנ ןיד ןיא ךיורייוו ןעוט יז |
 ..חּבומ ןילד ףיוא רעפּפָאצנַאג ןוא -

 ,געמרַאפ ןייז ,טָאג ,שטנעב יי
 ;ןקיליװַאּב ּוטסלָאז טנעה ענייז ןופ קרעוו סָאד ןּוא
 ,טנייפ ענייז ןופ ןדנעל יד קַאהעצ

 .ןייטשפיוא טינ ןלָאז םיאנוָש ענייז א =

 :טגָאזעג רע טָאה ןימינב ףיוא *
 טָאג ןּופ רעטּבילַאּב רעד
 -  ;טײקרעכיז ןיא םיא ײּב ןעור טעװ

 . ,גָאט ןצנַאג ַא םיא טמערישַאּב רע
 .ןעור רע טּוט ןעלסקַא ענייז ןשיווצ ןּוא |

 - צטגָאועג רע טָאה ףסֹוי ףיוא ןּוא*
 = ,ןייז דנַאל ןייז לָאז טָאג ןופ טשטנעּבעג
 - = ןיוט טימ ,למיה ןופ ןטסרעייט ןטימ =

 ;ןטנוא טרעיוה סָאװ םוָהּת ןטימ ןּוא
 ,ןּוז ןופ ןטכורפ עטסרעייט טימ ןוא**

 .4-2 ,ג תומש עז א

 נְּב-תֶא םיִהְלֶאָה שיא השמ דרב רֶׁשֲא הֶּכָרְּבַה תאָו א
 ריעשמ חַרֶנְו אָּב יניפמ הָוהְי רמאיו :ותומ ינפל לאְרשי ב

 תֶּדׁשֲא וניִמיִמ ׁשֶדָק תַבְבְרַמ הָתְְו ןְראָּפ רהְמ ץיפוה מל
 לנהל יכְּתסהְו ףריּב וישדק"לָּכ םימע בכח ףַא :ומָל 3
 תלחק הָשְרִמ הָׁשֹמ ּונָליהְוִצ הָרֹוּת ?ךיֶתֹרְּכַדִמ אָׂשִי ד
 יִטְבִׁש דַחַי םָע יִׁשאָר ףּפַאְתַהְּב ךלִמ ןורשיב ִהְַו :בֶקִעַי ח
 תאו ס :רָּפְסִמ ויָתְמ יקיו תֶמָיילַאְו ְבּואְר ִחְי :לֵאדְׂשִי |
 ונאיְבְת וַּמַעילֶאְו הָדּוהְי לוק הָוהְי עַמְׁש לַמאֹּו הָדּוהיִל -

 | -/ 5 והָיהִּת ויָרְצִמ רֶועֶו ול בר ויי
 ותיפנ רַׁשֲא .ףֶהיֶסֲח שיִאְל .ךיֶרואְו ְךיִּמִת רמָא יולְלו יש
 מאלו ויָבָאְל רַמאָה :הָביִרְמ ימדלע ּוהְביִרְּת הֶּמֵמְּב ט

 ורְמׁשיִּכ עדי אֵל ָנְכ-תֶאְ ריִַּה אָל ליִחֶאדתֶאוויְיִאָר אָל
 חנן: ָךְתְרֹותְו בקעיל ּךיִּפְשִמ וריי :ּורְצִנָךְיִרְבּו ךתָרְּמִא י

 ְךַרְב :ףהּבְִמ-לַע ליִלָכְו דֵפַאְּב הרוטק ימישי לֵאְרְׂשִיֵל א
 ואְנַשְּו ויִמָק םִנְתִמ ץחמ הָצְרִּת וָדָי לעפו וליח הָוהְ

 = חבל ןפְשו הָוהְי ריִדָי רַמָא ןמְנְבְל ם | :ןץִמוקידמ ב
 ףסוילו ס :ןֵכָׁש ויָפַתִּכ ןיבו םויה"לָכ ויִלָע ףפח ויָקָע לש

 תֶצָבֹרֹוהְּתִמּולְּטִמִימׁש נמצא הָוהְ ֶכָרֹכִמ רַמָא
 שארמו ;םיִחרָי ׁשֶרָג דנּמִמּוׁשְמָׁש תַאּובְּת דֶנֶמִמּו :תַחָּת וט
 הָאֹלְמּו ץֶרֶא דנפמו :םֶלֹוע תֹוָעבִנ דֶנֶּמִּו םֶדָקְיִרְרַה =

 דֶּחְנ רקדקלו ףסוי שארל התאֹובְּת הנְמ יִנְכש ןוצְרּו
 םיִמַע םֶדְּב וינרק םֵאָר גרקו ול רֶדָח ורוש רוכב !ויָחָא '

 יפלא םֶהְו םִיַרְפֶא תוכבר םֵהו ץֶרָאיִטְפַא וקח חג |
 רָכׁשׂשִיוךְתאֵצְּב ןֶלּובְו חַמֶש רַמָא ןֶלּובזלו ם!הֶשנְמ 'גר
 פפש יּכ קְדצ"יחְבְז יחְּבַז םש ואְרְלרַה םימע :יִלָהְאְּב שי

 קיוב טמק ה ירק ןילימ ןווח 'ב ּ

 ק"מ מק שי קױמטמק גי \

 ;הנבל ןופ סקעוועג ןטסרעייט טימ ןּוא
 - ,גרעּב עטלַא יד ןּופ ןטסעב ןטימ ןּואי+

 0/0 ;ןכייה עקיבייא יד ןופ ןטסרעייט ןטימ ןּוא
 == ,טייקלופ ריא ןוא דרע רעד ןּופ ןטסרעייט ןטימ ןּוא י*

 - .ייטּורעג ןרָאד ןיא טָאה סָאװ םעד ןופ גנוקיליווַאּב ןּוא
 / -- ,ףסֹוי ןּופ פָאק ןפיוא ןעמּוק סע לָאז

 .רעדירב ענייז ןופ טשריפ םעד ןּופ ּפָאק ץיּפש ןפיוא ןּוא =
 ,טכַארּפ טָאה רע ,סקָא רענערָאּבעגטשרע ןייז יי

 ;רענרעה ענייז ןענייז ריטלזיוו ַא ןופ רענרעה ןּוא
 ,רעקלעפ יד ןסיוטש רע טעוו ייז טימ
 ;רעדנַאנַאטימ דרע רעד ןּופ ןקע יד
 ,םירפא ןּופ ןטנויוטנעצ יד ןענייז סָאד ןּוא |

 .השנמ ןּופ ןטנויוט יד ןענייז סָאד ןּוא -

 :טגָאזעג רע טָאה ןולּובז ףיוא ןוא יי
 ,ןײגסױרַא ןייד ייב ,ןּולּובז ,ךיז יירפ
 < = .ןטלעצעג ענייד ןיא ,רֶכָׂשֹׂשִי ןּוא
 -  ֿגרַאּב ןפיוא ןפערט ךיז ןלעוו רעקלעפ יי

 ;טײקיטכערעג ןופ רעפּפָאטכַאלש ןטכַאלש יז ןלעװ טרָאד

 ףק מנ 18  ץמקנ יה ל



 ו ,גל \

 יב רב רמָא נו - פ ולח יֵנְמִמ ינְׂשּ וקלי םיִמָ
 אכ איו יד ג = ₪ ףרטו ןֵכָׁש איָבָלְּכ דג ביִחָרמ
 םע יִׁשאָר את ןּופִס קקחמ תֶקָלֲח םֶׁשיֵּכ + תישאר
 מח רמָא ןדלּו ם :לֶאְרְשיִע מׁשמּו הֶׂשֶע הוה תקדצ
 גי עָבְָש יִלָּתְפַנ רַמָא ילמפנלו וןשְּבהְרִמ קי הָירַא רג א
 דכ ירְׁשֲאְלּו ס  :הָׁשְרִי םורדו םי החי תַּכְרִּ אלמו ןוצר
 :ולנר ןמשפ לכו ויָחֶא יוצר ידי רש םִינְּבמ דוְְּב רַמֶא
 מ ןורשי לֵאָּכ ןיִא +ףאָבְד דמי למ תֶׁשְחנּו לרב -

 = יש םָרָכ יַהָלֶא טָנעֶמ !םיִקָחְׁשוָתָואַנְבּו ךרְִעְּב םִִמָׁש בכר
 .יימְׁשה רֶמאֹּיַו בוא יףיִנָּפִמ שרו םלוע תֶעֹרְז תהּמִמּ
 = כ ׁשֹוְריִתְו ןָנֶד ץרָאלַא בקע ןיע דֶרֶּב חַמַּב לֵאְרְׂשִי ]פיו
 יכ עשונ םע ףֹומְכ יִמ לֵאָרְׂשִי ְךיִרְׁשִא :לטדופרעי ומ ְֶׁש-ףַא
 דל ליבא ושחפו תוצג בִדָח-רְׁשִאַו רוע ןֵגֶמ הָוהיִּב
 - :דרדת ומוָתּומָּב-לַע הָּתַאְו

 רל
 'בש רשא הָנֶסְּפַה שאר ובְנ רָה-לָא נ טָאימ תברעמ הָׁשִמ עו
 - דרע ָעְִַה-תֶא ץֶרָאָה-לּכ-תֶא הָוהְי והארי וחְרְי ינפ"לע
 ב לָּכ תֶאְו הָׁשִנְמּו םִיַרּפָא ץראדתאו יְִתַַנלְּכ תֶאְו :ןֶ
 ג רָכְכַהתֶאְו בֶננַה-תֶאְו :ןֹורֲחַאָה םוה דע הָדּוהְי ץרא
 ד ויִלֶא הָוהְי מאו :רעצידע םירמתה ריע וחרו תעקּכ
 .בלעילו חיל םברְבַאְל יִּתְַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרֶאֶה תא
 | רמת א הָמָשְו ךיניֵעְב ףיִתיִאְרְה הְָנְתֶאַדַרול רמאל
 :הָוהו יפחלע בָאימ ץֶרָאּב הָוה-דֶבֶע הָׁשֹמ םָׁש תמה
 יצר רוָעְּפ תיּב למ םָאֹומ ץֶרָאְּב ינב וא רבקינ
 ז םיִָׂשעַו הֶאַמְִּב השמו :הָוה םויה ךע ותרבקחתַא שיא
 יח ינב וכְבִו החל םנחאלו ישע .הֶתָהָכיאל וְתֹמְּב הָנָׁש
 ימי ּומְּתִַו םי םיטלט בָאֹומ תֶכְַעְב השמ"תֶא לֵאָרׂשִי

 / ק"ב ףמק אכ ,גל

 = ,טייקרעכיז ןיא טור לארשי ןּוא 5 -
 ,בקעי ןּופ לַאװק רעד-טרעדנוזעגּפָא
 ;ןייוו ןוא האובת ןופ דנַאל ַא ןיא
 | .יוט ןפירט ןעלמיה ענייז ןּוא

 ?ןכיײלג ןייד ויא רעוו ,לארשי ,ריד ליֹוװ *

 דל
 .םי ןטשרעטניה םעד !יּב הדוהי דנַאל עצנַאג סָאד |

 .רַעֹוצ זיּב ,רעמייבלטייט ןּופ טָאטש

 1 הכרּבה תאוו ,םירבד |

 = ןגיוז ייז ןלעװ ןעמי ןופ עפָש יד םורָאװ
 .דמַאז ןּופ תורצֹוא ענעגרָאּברַאפ יד ןּוא

 היכי :טגָאועג רע טָאה דָג ףיוא ןוא **
 ד טרעטַײרּברעד סָאװ רעד טביולעג 0

 == ,רע טור עטניבייל ַא יו ױזַא
 - .ןֿברַאש םעד ןּוא םערָא םעד טקּוצרַאפ ןּוא | /

 %ךיז רַאפ עטשרע סָאד טקוקעוסיוא טָאה רע ןּוא יז
 טל אב רעשרעה ַא רַאּפ קלח רעד זיא טרָאד לייוו

 | ;קלָאפ ןרָאפ סיוראפ ןעמּוקעג זיא רע רעּבָא =
 = ,ןָאטעג רע טָאה טָאג ןופ טייקיטכערעג יד |

 - .לארׂשי | טימ .םעגייא ןיא ,םיטפשמ ענייז ןוא

 = :טנָאועג רע טָאה ןֶד ףיוא ןוא
 0 ,בייל רעגנוי ַא זיא ןֶד
 .סױרַא ןָשָּב ןופ טגנירּפש רע

 :טנָאזעג רע טָאה ילתפנ ףיוא ןּוא =
 ,גנּוקיליװַאּב טימ טָאז ,ילתפנ |

 ,טָאנ ןּופ הכרּב רעד טימ לּופ ןוא =
 ןןּברַא וט םורָד םעד ןוא םי רעד

 :טנָאזעג רע טָאה רשֶא ףיוא ןוא* =
 ,רשֶא ןייז לָאז ןיז עלַא ןופ רעטשטנעּבעג
 ,רעדירב ענו ייּב ןייו רע לָאז טּבילַאּב
 ! .סּופ ןייז ללא ןיא ןדָאּב ןוא

 ,ןעלגיר ענייד רעפוק ןוא ןזייָא *
 ןורשי טאני אזא ץטמ" .טייקרַאטש ןייד געט ענייד יוו ןוא
 ,ףליה ּוצ ריד ןעלמיה יד ףיוא טייר רע
 .ןקלָאװ יד ףיוא טייקסיורג ןייז ןיא ןּוא

 ,טָאג רעקיבייא רעד זיא גנּוצישַאּב ַא =
 .סמערָא עקידנעטש רע .זיא ןטנוא ןּוא
 ,ריד רַאפ ןּופ טנייפ םעד ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא

 !קיליטרַאפ :ןסייהעג ןּוא

 - --טָאג ךרֹוד ןפלָאהעג קלאפ א
 :,ףליה ןייד ןופ דליש םעד | =

 !טייקסיורג ןייד ןופ דרעווש יד זיא סָאװ םעד ןוא |
 ,ריד רַאפ ןײגנייַא ןלעוו טנייפ ענייד ןּוא |

 .ןטערט ןכייה ערעייז ףיוא טסעוו ּוד ןּוא

 ןּוא ;וחירי ןנעקַא סָאװ הָגסִּפ ץיּפש ןפיוא ,ובנ גרַאּב םּוצ בָאֹומ ןּופ ןעניולפ יד ןּופ ןעגנַאגענפױרַא ויא השמ ןּוא
 ןֹוא ,השנמ ןוא םירפא דנַאל סָאד ןוא ,ילתפנ ץנַאג ןּוא ;ןֶד זיּב דָעלִג דנַאל עצנַאג סָאד ןזיוועג םיא טָאה טָאג

 רעד ,ֹוחירי ןופ לָאט םעד ,טנגעג וךדרמ יד ןּוא ,םורָד םעד ןּוא
 ּוצ ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד זיא סָאד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה טָאג ןּוא +

 טימ ןעז טוָאלעג ךיד ּבָאה ךיא .ןבעג סע ךיא לעװ ןעמָאז ןַײד ּוצ :ןגָאז וצ ױזַא ,ןבקעי וצ ןוא ,ןקחצי ּוצ ,ןעמהרבַא
 .טינ וטסעוו ןעמוקרעּבירַא ןיהַא רעּבָא ,ןגיוא ענייד

 טָאה עמ ןּוא * .טָאג ןופ ליומ םעד טיול ,בָאֹומ דנַאל ןיא ןברָאטשעג ןטרָאד זיא טָאג ןופ טכענק רעד השמ ןּוא *
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב רבק ןייז טינ סייוו שטנעמ ןייק ןּוא < ;רֹועְּפ-תיַּב ןגעקַא ,בָאומ דנָאל ןיא ,לָאט ןיא ןּבָארגַאב םיא =

 ,לקנט 4 טינ זיא גיוא ןייז ;ןּברָאטשעג זיא רע ןעוו , ,טלַא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןעװעג יא השמ ןואי

 .קעװַא טינ זיא טייקשירפ ןייז ןּוא

 יד ויּב ,געט קיסירד בָאֹומ ןופ ןעניולפ יד ןיא ןהעמ טנײװַאב ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדעק יד ןואי
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 "עג ךיו ןּבָאה ןהשמ ךָאנ ןײװעגרעױרט ןּופ געט

 .טקידנע
 םעד טימ ליפ ן ןעװעג זיא ןּונ ןופ ןוז רעד ַעּוׁשֹוהי ןּוא *

 םיא ףיוא טנעלעגנָא טָאה השמ לײװ ,המכח ןּופ טסייג

 -ענּוצ ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ;טנעה עגייז

 ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יױזַא ןָאטעג ןּבָאה ןּוא ,םיא ּוצ טרעה

 | .ןהשמ

 דס הָמְכָח ַחּוְר אֵלָמ ונדב עשוהיו :השמ לָבָא יִכְב ט
 ושעיו טארשידהינב וילָא ועָמְשו יל ויָדָי-תֶא השמ

 לֵאָרׂשִיְב דֹוָע איִבָנ םכ"אלו ;הָשמ-תֶא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ י
 ?רתאד-לָכְל ;םינפ-לָא םִיִנָּפ הָוהְי ועְדָי רֶׁשֲא הָׁשֹמְּכ א

 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב תושעל היה חלש רשא םיִתְפיִמְַ
 הָכְוֲחַה דוח לֹכְלּו :וָצְרַא-לֶכְּו ויָרָבִע-לֶכְלּו הֶעְרפְל =

 ;לֵאָרְׂשִ-לּכ יניעל השמ הֶׂשָע רֶׁשֲא לודגה ארומה לכל

 םיא ּוצ טנעקרעד ךיז טָאה טָאג סָאװ ,השמ יװ ,איבנ אא ךָאנ לארשי ןיא ןענַאטשעגפיוא טינ זיא סע ןּוא יי
 וצ ןוא ,ןהערַּפ ּוצ ,םִיַרצִמ דנַאל ןיא ןָאט טקישעג םיא טָאה טָאג סָאװ רעדנווו ןוא סנכייצ עלַא ןיאי* ;םינּפ לֶא םינפ

 ,טייקיטכרָאּפ רעסיורג רעדלַא ןיא ןּוא ,טנַאה רעקרַאטש רעדלַא ןיא ןּוא * ;דנַאל ןצנַאנ ןייז ּוצ ןּוא ,טכענק ענייז עלַא
 .לארשי ץנַאנ ןּופ ןגיוא יד רַאפ ןויװַאּב טָאה השמ סָאװ =

 קז ח
 !ארונו לודג לאל הלהת .הרות ישמוח השמח ומלשנ

 ץנה השמחו םישמחו תואמ עשת םירבד רפסד יקוספ םוכס

 - "דחא ויתוישרפו :ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו ,ויצחו ;ןמיס

 חיפי דעבשו םיחשע וירדסו :ןמיס םיתוכעב גח ורפא רשע

 לכב ייי הדוא העבדאו םישלש ויקרפו :ןמיס קדצ דיני הנומא
 ןראמ תומותסהו העבראו םישלש תוחותפה ןיינמ :ןמיס בבל

 - תוישרפ הגמשו םישמחו האמ לכה העבראו םירשעו

 0/0 | :ןמיס םליחני דובכ אסכו |

 תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוספה םוכס
 = .היצחו :ןמיס םיתעבש היהי המחה רואו השמחו םיעבראו
 :םימתה תאו םירואה תא ןשחה לא ןתיו ןשחה תא וילע םשיו

 ונגל ידוד אבי םיעשתו םיתאמ הרותה לכ לש תוחותפ ןיינמ
 םיעבשו תואמ שלש תומותסהו :ןמיס וידנמ ירפ לכאיו
 ןיינמ ואצמנ :ןמיפ העבשב השפנ לע רסא הרסא וא העשתו

 העשתו םיששו תואמ שש תומותסו תוחותפ תוישרפה לכ

 ;ןמיס הב לכ רסחת אל



 א עֶׁשֹוחי-לָא ; הָוהְי רֶמאָּיַו הָוהְי דֶבֵע השמ תֹומ יִרֲחַא יד
 = הד

 ב םוק הָּתַעְו תמ יִּדְבַע השמ :רֶמאֵל השמ תרָשִמ ןונְךּב
 רֶׁשֲא ץֶרָאָהלֶא הוה םֶעָה-לֶכְוהָּתַא הָוה ןּדריה-תֶא רבע
 .גְדררִּת רֶׁשֲא םוקְמילָּכ .:לֵאָרְׂשִי ינבל םָהָל ןתנ יא
 :זרשמ"לֶא יתרבד רֶׁשֲאַּכ יָּתִתְנ םֶכָל וּב כל
 ילּפ תְֹפ-רַהְנ ליִדָּנַה רָהנַה-דַעְו הוה ןונָבִלְִו ל רָּבְרִּמַהְמ

 :םֶכלובְ היי שמשה אֹוָבְמ לחנה םיה"דע םיתחה ץרא |
 ה "בע יִתָיַה רֶׁשֲאַּכ יח יִמְי לכ ינָפל ו שיא בָעיְִייאל |

 .יִזָמִאַו קח יָּדְבעֶא אלו ףפרא אל מע היהֶא הָׁשֹמ
 יִתְטְכְשנרָשא ץֶרָאָה-תֶא הּנַה םעה-תֶא ליחנַּת התא יִכ
 ז תושעְל רַמְׁשִל דאמ ץמש קוח קר + ;םֶהָל תַתְל םֶתְבָאל
 ג ומ רּוָּתילַא יִּדְבַע הָׁשֹמ לּוצ רֶׁשֲא הרתה
 ח רָפֵמ שואל :ּךלַּ רֶׁשֲא טָּב ליִבשַּת ןטמל לאְמְשו
 רמשפ ןַעֶמִל הָלילְוםֶמּי וּב ָתיגהְו ףיפמ הוה הרתה
 ואו ךכָרְד-תֶא ַחיֵלְצַּת ןָאייכ ו בוחָּכַה-לְֶּ תושעל
  יכתֶחַּת-לֵאָו ץְרֶעַפילַא ץמאו קזח ךיחיוצ אולה :ליכְׂשַּת
 י"תֶא עָשוהי וצנ | :ףלפ רֶׁשֲא לֶכְּכ ךיִהלָא הָוהְי דע
 אי םָעָה-תֶא ְַָּו החמה בֶרָקְּב ּורְבִע ';רמאַל םֶצָה ירְמִׂש
 םיִרְבֶע םָּתַא םיִמָ תשלשו ודעְּביִכ הָדְצֶכְל וניִכַה רמאל
 = הָעהָי רֶׁשֲא ץֶרֶאָה-תֶא תַשָרְל אֹובְל הזה ןְָרוהתֶא
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 םעד השמ ןופ טוט םעד ךָאנ ןעװעג ויא סע ןּואי
 םעד עושוהי וצ טגָאזעג טָאג טָאה ,טָאג ןופ טכענק |

 השמ * :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןהשמ ןופ רענידַאּב םעד ,ןּונ ןּופ ןוז
 ןוא ,ףיוא ייטש דנוצַא ןוא ;ןּברָאטשעג ויא טכענק ןיימ
 עצנַאנ .עקיזָאדסָאד .ןּוא ּוד ,ןדרַי ןקיזָאדמעד רעּבירַא יג
 ןּופ רעדניק יד--ייז ביג ךיא סָאװ דנַאל םעד ּוצ ,קלָאפ
 טעו טירטסופ רעײֵא סָאװ טרָא רעדעװטעי* .לארשי
 ךיא יוו יװַא ,ןּבעגעג םיא ךייַא ךיא ּבָאה ,ןטערט ףיורעד

 ימעד ןוא ,רּבדמ םעד ןופ* .ןהשמ וצ טדערעג ּבָאה
 סָאד ,תָרּפ ךייט םעד ,ךייט ןסיורג ןויּב ןוא ,ןֹונָבל ןקיזָאד
 -רעטנואנוז ּוצ ,לודְנַה"םַי ןויּב ןּוא ,םיּתַח יד ןופ דנַאל עצנַאג
 אב טינ טעװ רענייק * .קרַאמעג רעייֵא ןייז טעװ ,גנַאג

 ןיב ךיא יװ יװַא ;ןּבעל ןייד ןופ געט עלַא ריד רַאפ ןייטש

 ךיד לעװ ךיא ;ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,ןהשמ טימ ןעװעג
 ןוא קרַאטש יז * .ןזָאלרַאפ טינ ךיד ןּוא ןוָאלּפָא טינ
 ןּברַא ןכַאמ קלָאפ עקױָאדסָאד טסעוו ּוד םורָאװ ,טסעפ

 ײז ןרעטלע ערעייז ןרָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל סָאד
 ּוצ ןטיה וצ טסעפ ןּוא קרַאטש רעייו יז רָאני .ןּבעג ּוצ

 סטכער ןרעקּפָא טינ ןופרעד טסלָאז ;ןליופַאּב ריד טָאה טכענק ןיימ השמ סָאװ הרות עצנַאג עקיזָאדיד יװ יװַא ןָאט

 - טינ ךיז לָאז הרות רעד ןופ ךּוּב עקיזָאדסָאד * .ןייג טסעװ ּוד ּוװַא םּוטעמּוא ןקילגַאְּב טסלָאז ידּכ ,סקניל רעדָא

 -עג טייטש סָאװ ץלַא יװ יױװַא ןָאט ּוצ ןטיה טסלָאז ידּכ ,טכַאנ ןּוא גָאט ןופרעד ןטכַארט טסלָאז ןּוא ,ליומ ןייד ןּופ ןָאטּפָא

 ךיא ,רָאװרַאפ .ןקילגַאּב וטסעװ לָאמסנעד ןוא ,ןגעװ ענייד ןיא ןייז חילצמ ּוטסעוו לָאמסנעד םורָאװ ;ןירעד ןּבירש

 ּוװַא םוטעמוא ר ריד טימ זיא טָאג ןייד הוהי םורָאװ ,ןטסּנַא טינ ןוא ןטכרָאּפ טינ טסלָאז ,טסעפ ןּוא קרַאטש יז :ןָא ריד גָאז

 .ןייג טסעוו ּוד

 ,קלָאפ םעד טלעפַאּב ןוא ,רעגַאל ןיא ךרוד טײג ** :ןגָאז וצ ױזַא ,קלָאּפ ןופ רעעזפיוא יד ןליופָאּב עושוהי טָאה י*

 סָאד בָא ןעמוק וצ ,ןדרַי ןקיזָאדמעד רעּבירַא ריא טייג םּורַא געט יירד ןיא םורָאװ ,גנורעצ ןָא ךיא טיירג :ןגָאז ּוצ יוזָא

 .ןּברַא ּוצ סע ,ךייַא טיג טָאג רעײא ; הוהי סָאװ דנַאל
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 ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,םידָנ יד ּוצ ןּוא ,םינבּואר יד וצ ןוא יי

 טקנעדעג * :ןגָאז וצ ױזַא ,טגָאזעג עושוהי טָאה ,השנמ טבש

 יַאּב ךייַא טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ סָאװ ךַאז יד

 : ןּוא ,ךייַא טּורַאּב טָאג רעיײֵא הוהי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןליופ

 ..דנַאל עקיזָאדסָאד ןּבעג ךייַא טעװ

 ןביילב ,יפ ערעייא ןוא ,רעדניק עניילק ערעייַא ,רעּב

 טיי רפד ףיוא ןבעועג ךייַא טָאה השמ סָאװ דנַאל םעד ןיא

 -רעּבירַא טלָאז ,םירֹוּביג עשידלעה עלַא ,ריא ןּוא ,ןדרי

 ןוא ,רעדירּב ערַעיִא רַאפ סיורַאפ עטנפָאװַאּב ןייג

 יב ערעייַא ןעּורַאּב טע ו טָאנ ןענַאװ .ויב יי .ןפ לעה -

 דנַאל סָאד ןּברַא ןלעװ יז ךיוא ןּוא .,ךייַא יו וא רעד |

 ךיז ריא טעװ לָאמסנעד | .ייז טיג טָאג רַעייַא הוהי סָאװ

 סע טעװ ןּוא ,גנוּברַא רַעייַא ןופ"דנַאל םעד ּוצ ןרעקמּא

 ןבעגעג יא טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ סָאװ-ןּברַא

 - = .ננָאגפיואנוז ּוצ .ןדרִי טייז רד .ףיוא

 ץלַא אז ּוצ ױזַא , .ןעושיהי טרעפטנעעג ײז ןּבָאה* 7

 ןוא ,ןָאט רימ ןלעװ ,ןלױּפַאב ודנוא .טסָאה ּוד סָאװ

 יונג י . .ןיג רימ ןלעװ ,ןקיט ודנוא טסעװ יד ווא םוטעמוא

 ןרעהיצ רימ ןלעו וזַא ,ןהשמ י ּוצ טרעהענוצ ןּבָאה רימ יז

 רע יװ ױזַא ,ריד טימ ןייז טָאנ ןייד הוהי רָאג לָאז :ריד ּוצ |

 טעװ סָאװ ןַאמ רעכעלטיא : .ןהשמ .טיִמ ןעועג ווא

 ענייד ןרעהוצ טינ טעוו ןּוא ,ליּומ ןייד ןקינעפשרעדיוו

 . "וו ערעייַא לו" 1

 6 ,ב-12 ,א

 חינמ כיל הוה רמאל הָוהְי-דֶבֶע השמ ז םֶכְתֶא הָוִצ
 םֶכיִנְקִּו םֶכְּפִ םֶכיֵׁשְנ + ;תאֹוַה ץִרָאָה-תֶא םֶכָל ןתֶנו םֶכָל די
 טֶּתאָו ןֵּדְרַיַה רֶבַעְּב השמ םֶכְל ןֵתָנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ובש |

 טכקרעו לימה ירופג לכ םכיִחֲא ינפל םיִשָמח ּורְבַעַּת
 דג ושריו םֶכּכ םֶכיֵחֲאַל | הָוהְי חינירָשא ד !םָתֹוא מ

 .םֶּתְבַשְ םֶהָל ןתנ םֶכיהְלֶא הָיהְי-רָשַא ץ'ראָה-תֶא הָּמַה
 ;רָשמ םנָל ןת) | רֶׁשֲא מא םֶּתְׁשְרו םֶכְתַׁשִרְי ץראל

 ַעֶׁשֹודָי-תֶא ניי :ׁשֶמָּׁשַה ודְרְזִמ דינה רֶּמִעְּב הוה דָבָע זט

 וחְלָשַת רֶׁשֲא-לּבילֶאְו השענ ונמיוצדרשא לָּפ רמאל
 קר .ףילא עמשנ ןֵּכ השמדלא + נְעַמְׁש-רֶׁשֲא לֵכְ :ךלנ :
 ׁשיִא-לָּכ :השמדשע הָיָה רׁשֲאּכ מע ללא הָוהְי הָָהְי חי

 -רֶׁשֲא לכל ְךיֶרְבִד-הֶא עֶמְׁשייאָלְו וֿפתֶא הָרְמַירְׁשֶא
 | .*:ץמאו קוח קר תמו ּונְִצְּת

 ב
 םילגרמ םיִׁשָנֲא םִיַָׁש םיטשהךמ ןונְדּב עשוהי חלש א

 ואביו וכלי וָחיִרי-תֶאְו ץֶרָאָה-תֶא ואר וכל רמאל ׁשֶרָח
 ךֶלֶמְל רמָאו :הָמָׁשיובְּׁשַו בחר הָמְשו הו הָשֶא תב ב

 לֶאְרשיינָבִמ הלילה הוה ּואָּב םיִׁשָנֲא הגה רמאל וחירי
 רמאל בָחְרְילֶא וחירי ךלמ לשמו :ץֶרָאָהְתֶא פח :

 יּכ רֵתיֵבְל ּואָּבירֶׁשֲא .ךילא םיִאְבה םיִׁשָנֲאָה יאיצוה
 םיִׁשָנֲאַה יִנָשחתַא השאה חסמו ואָּב ץֶָאְְדלָפתֶא רפחל ד

 ןיאמ יִּתְעְַי אֵלְו םיִׁשָנֲאַה ילֶא ּואָב ןפ רֶמאּתַו ינְפְצִּתִ
 אל ּואצי םיִשְנאְהְו ךשחב רוגסל רַעָשַה יהיו +הָמַה ה

 יִּכ םקירחא רקמ ופדר םיִׁשָנֲאָה ָכְלַה הֶנָא יִּתְעָי
 ץעֶה יִתְשפְּב םנְמִִַּו הָנַָה םֵתְלְעַה איִהְו :םונישת ו

 לא אג = ,א
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 קימ ףמק ה - ל חלש תוטפה " א ,ב כט

 .טסעפ ןוא קרַאטש ייז רָאנ ;ןרעװ טייטעג לָאז ,ןלעפַאּב םיא טסעװ וד סָאװ ץלַא טיול ,רעטרעוו

 :ןגָאז וצ ױזַא ,טייהרעליטש סרעקּוקסיוא ןשטנעמ ײװצ םיטָש ןּופ .טקישעג טָאה יג ןופ ןיז רעד עושוהי ןּוא* - א

 .וחירי ןּוא ,דנַאל סָאד טעו טייג = = =

 .טגיילעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה ןוא ,בָחָר ןעוועג זיא ןעמָאנ

 .דנַאל טָאד ןשרָאפוצסיוא ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ טכַאנ יד רעהַא ןעמּוקעג ןענייז ןשטנעמ

 ריא סָאװ הנוז ַא יורפ ַא ןופ ויוה ןיא ןעמּוקעג ןענייו ןוא ,ןעגנַאגעג ייז ןענייז |

 ,עו :ןנָאז ּוצ יװַא ,ֹוחירי ןופ ךלמ םעד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא *

 ןּופ ךלמ רעד טָאה*

 ןייד ןיא ןעמוקעג ןענייו סָאװ יד ,ריד ּוצ ןעמּוקענ ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד סױרַא ביג :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןבֶחְר ּוצ-טקישעג וחירי

 טָאה ןּוא ,ןשטנעמ ייווצ יד ןעמונעג טָאה יורפ יד ןּוא *-.ןעמּוקעג ייז ןענייז דנַאל עצנַאג סָאל ןשרָאפוצסיוא םורָאװ ,זיֹוה

 ;ןענייז ייז ןענַאװ ןופ טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא ,רימ ּוצ ןעמּוקעג ןענייו ןשטנעמ יד ,ָאי :טנָאזעג טָאה יז ןּוא--.ןטלַאהַאּב יז

 ןשטנעמ יד ןענייז ױזַא ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא סע זַא ,רעיוט םעד ןסילשרַאפ טלָאזעג טָאה עמ יװ ;ןעװענ ויא סע ןּוא*

 .ןגָאינָא ייז טעוו ריא םורָאװ ,ךיג ףיוא ךָאנ ײז טגָאי ;ןעגנַאגעג ןענייז ןשטנעמ יד ןיהּוװ טינ סײװ ךיא ;ןעננַאגעגסױרַא

 זעוועג ןענייז סָאװ ךעלקעטשסקַאלפ ןיא ןטלַאהַאּב יז ןּוא ,ךַאד ןפיוא טריפעופיורַא טַאהעג יז טָאה יז רעּבָא *



 7 ,ב |

 ,ידחד םֶהיִרַחֶא ּוּפְדְר םיִׁשָנֲאָהְו < :ןעהילע הל תוכרעָה
 = ואצו רשאכ יִרחֶא ּורְנָת רעשה] תוְרְבְקִמַה .לַע ןדריה
 .הזרתלע אָהְו ןובָכְׁשִי סרט הָמַהְו ּ!םֶהיִרֲחַא םיפְדְרָה |

 ט זַתְנְיִכ יִּתְעַרְו .םישנאהדלא למאתו ;ָנַה-לַעי םֶהיֵלְצ
 ו ּוניֵלָע םֶכְתַמיִא הלפעיכו ץֶרָאָה-תֶא םֶכָל הוה
 י-רֶׁשֲא תֶא ּונְעַמְׁש יִּכ :םֶכיֵנְּפִמ ץְרָאָה יִבׁשי-לְּכ ּונְמָנ
 - םִיָהְצִּמִמ םְֶתאֵצְּב םֶכיֵנְּפִמ ףוסדסי יז ימדתַא הָוהְי שיבוה
 ךרוה רֶבַעְב רֶׁשֲא יִדמָאָה יכלמ ינשל םששע רֶׁשֲאו
 א ספא למש :םֶתא םֶּקְמִרָחָה רֶׁשֲא גלו ןהיִטָל
 קדוהְ יִּכ םכינפמ ׁשיִאְּב חּוְר דע .המס"אלו ּונְבבְל

 :תחתמ ץֶרָאָה-לַעולַעִַּמ םימְשּב והלא אּוה םָליֵהְלֶא |
 בי חָמָח םֶכָּמִע יִתיִׂשָע-יִּכ הֶוהיב יל אָנ--ּועְבִׁשִה הָּתִעְו
 זרוא יל םֶּתְתָנּו דָסֶח יִבָא תבע םֶּתַאנ םחישעו
 - ייַמֹוחַא-תֶאָו יסאהתַאְו ָפִא-תֶאְו יבָאתֶא םֶתִיִחהְו :תַמָא
 - די ּוהְמאיַו:תֶוַמִמ וניֵתׂשְפַנדתֶא םֶּתְלַצָהְ םֶהָל רֶׁשֲאלּכ תאו
 -;רָא והינת אָל טָא תוטל | םֶכיֵתְחַת ונשְפנ םיִׁשָנֲאָה הל
 מע ּניֵׂשְָו ץֶרֶאָה-תֶא טל הָוהְי תַהְּב הָיָה הָז ּונְרְב
 וט ריקב ּהתיִב יִּכ ןֹוָלִמְה דַעְּב לֶבָהַּב םֶרְרּותַו :תֶמֶאְו דֶסֶח
 וט וכל הירָהַה םהל רמאתו :תתֶבֶׁשֹי אוָה הָמודכּו המֹוחַּה
 במ תָשְלֶש הָּמֶׁש םֶתְּחנְו םיִפְדְרַה םֶכָב ּוענְפַיִּפ
 י הלא ּורְמאַּ ;םֶכָּמְַרְלּוכְלָּח רחאו םיִפְרְרֶה בש דע

 ּנקְעבְשה רשא הוה מי נא םִיַקָנ טיִׁשָנֲאָה

 ש ישארב ומה הציחה ריב ילד 3 אֵצְירְׁשֲא ל היה
 ואב מד תֵבַּב תא היה רֶׁשֲא לכו םיקְנ חנא

 ירצב תה תי | קרתא ה* | קימצסק זו

 שפנ רעזדנוא :טגָאזעג ריא ּוצ ןשטנעמ יד  ןֵּבָאה 1
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 ןמָאה ןשטנעמ יד:ןוא+= :ךַאד ןפיוא ריא ייב טנילעגסיוא

 ;ןרָאפרעּביא יד וצ .ןדרַי ןופ געוו ןפיוא טגָאיעגכָאנ יז
 סע יװ םעדכָאנ ןסָאלשרַאּפ ןעמ טָאה רעיוט םעד .ןּוא

 '- -.:טגָאיענכָאנ ײז-ןּבָאה סָאװ יד ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז

 -פױרַא יז יא ,טניילעג ךיז ןּבָאה יז רעדייא ןוא* = =

 יד ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא* ;ךַאד ןפיוא ייו וצ ןענַאעג

 ,דנַאל סָאד .ןּבעגעג ךייַא טָאה טָאג וא ,סײװ ךיא :ןשטנעמ

 עלַא זַא ןוא ,זדנוא ףיוא ןלַאפעג ויא המיא רעיא זַא ןּוא

 .ךייַא רַאּפ ןרָאװעג ןענגַאגעצ ןענײז דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב

 | טנקירטעגסיוא טָאה טָאג יװ טרעהעג ןּבָאה רימ םורָאו יי

 -סיֹורַא רעיא יב ,ךיײַא רַאפ ןופ ףוסימי ןּופ ןרעסַאװ יד
 צוצ יד רצ ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ןוא ,םירצמ ןופ ןיי
 וצ ןררנ טז רענעי ףיוא סָאװ ירּומָא םעד ןופ םיכלמ

 אי 44 .טסיװרַאפ לז טָאה ריא סָאװ ,ןֹוע וצ ןוא ןענוחיס

 ,ץראה רעודנוא ןעננַאגעצ ןיא ױזַא ,טרעהעג ןּבָאה רימ יו

 וו ןופ ןבילּבעג טינ םָעטָא ןַא רעמ זיא םעניק ןיא ןוא

 ,ןּביוא ' למיה ןיא טָאג זיא רע טָאג רעײֵא הוהי םורָאװ ;ךייֵא

 0 ,רימ .טרעווש דנוצָא ךוא 5%  .ןטנוא דרע רעד ףיוא ןּוא

 טימ דסח ןָאטעג ּבָאה ךיא ללווה ,הוהי יב ,ךייַא טעּב ךיא

 = וה סרעטָאּפ ןיימ טימ דסח ןָאט טעװ ךיוא ריא זַא ,ְךיא

 טעוו ריא זַא + .,ןכײצ ןתמא ןַא ןּבעג רימ טלָאז ריא ןּוא

 הרב .ענוימ ןוא ,רעטּומ ןיימ ןוא רעטָאפ ןימ ןבעל ןוָאל

 ;יזוצ ןהעהעג.סָאװ עלא. .ןוא ,העטסעווש ענַײמ;ןּוא רעד

 .טיוט ןופ תושפנ עָהְעודנוא ןייז ליצמ טעו ריא ןּוא <

 קח ךווסיוא טינ :טעוו:ריא .ביוא ,טיוט .םּוצ ְךייַא טָאטשנָא
 ןוא סח ריד" טימי גָאט 7 רימ ןלעװ ,דנַאל סָאד ןבעג ודנוא טעװ טָאג א ,ןייז טעװ סע ןוא !ערעזדנוא ךַאז עקיזָאד

 .טפאשיירט

 רעד ךופ טנא רעל ןיא ןעװעג היא ויוה ריא םורָאװ ;רעטצנעפ ןכרוד קירטש ַא טימ ןזָאלעגָּארַא יז רז טָאה י*
 ןלָאו רענָאיכָאנ יד ידפ ּוצ לראב 5 וצ טייג ;טנָא ןעג לז ןצ טָאה לז ןוא 16 .רעיומ םעד ןיא טניווועג טָאה יז ןוא ,רעיומטָאטש

 טעװ ךָאנועד ןוא ;םּוא א ךיז ןרעק י עא יד זיב ,געט יירד ז ןטרָאד ןטלַאהַאּב ךייַא טלָאז ריא ןּואי ;ןפערטנָא טינ ְךייַא

 .געװ רעיא ףיוא ןייג ריא

 .ןרָאװשַאּב זדעא טסָאה ד סָאװ העובש רעקיזָאד ןייד ןּופ ןײר ןייז ןלעװ רימ :טגָאזעג ריא ּוצ ןשטנעמ יד ןּבָאה חי

 טסָאה וד סאו רעטצנעפ םעד ךיא ןדעּבנָא םידָאפ שור ןקיואדמעד ןּופ רונש יד וטסלָאז ,דנַאל ןיא ןעמוק רימ יוז טָא*
 .ָאפ ןַײד ןופ דיוה עצנַאג סָאד ןוא .רעדירב ענַײד ןוא ,רעטימ ןייד ןּוא רעטָאפ ןיידי ןוא | םיא ךרוד ןוָאלעזּפָארַא ודנוא

 = לוה ןייד ןּופ ןריט יד ןופ ןײגסױרַא טעוו סָאװ רעכעלטיא ,ךייו טעװ סע ןוא* .זיוה ןיא ריד ּוצ ןעלמַאזניײֵא ּיטסלָאז ,רעט

  טעװ ;ץוהיא ריד ייּב ןייז טעװ סָאװ רעכעלטיא רעּבָא ;ןײר ןייז ןלעװ רימ ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןייז טּולּב ןייז טעוו ,ןסיורעד
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 ןייז טעװ טנַאה ַא ּביוא ,ּפָאק רעודנוא ףיוא ןייז טולב ןייז

 עקיזָאדיד ןגָאוסױא טסעװ ּוד רעּבָא ביוא * .םיא ףיוא

 סָאװ העובש ןייד ןּופ ןײר ןייז רימ ןלעװ ,ערעודנּוא ךַאז

 .ןרָאװשַאּב ודנּוא טסָאה ּוד

 לָאז ױזַא ,רעטרעוו ערעײַא יװ :טנָאזעג יז טָאהיי

 עושוהי

 כ

 00 ב

 םִיִקְנ וייה הָז ּונֵרְבִד-תֶא יִדיָנַּת-םִאְו :ובד הת רידא

 - אהְרַּפ םֶכיֵרְבַדְּכ רֶמאֹּתַו :ּונָתְעְַּׁשִה רשא דתְעְבַשִמ א
 וכלו :ןולחפ ינָשה תוקת"תֶא רש וכל םְָלַׁשּתַ בכ

 םיִפְדְרֶה ובשדדע םיִמָי תֶׁשֶלְׁש םַש ובשיו הָרְרָה ואביו
 ינש ובשו :ּואָצְמ אלו ךרָההילֶכְּב םיפְדְרָה ּוָשְכַבִיַו כ

 ;םֶתֹוא תאנה תא לו רכ

 ןונךּב עשוהילָא ואביו ורבע רָהַמ ודרינ ישנה
 -קעװַא ןענייז ייז ןוא ,טײלַאּבסױרַא יז טָאה יז ןוא | .ןייז עלול ורמאיו

 י: טי - - רי -

 נפ ץראה |
 7 .רעטצנעפ

 םּוצ ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןּוא **

 -כָאנ יד ויּב ,געט יירד ןסעועג ןטרָאד ןענייז ןוא ,גרַאּב

 ןּבָאה סרעגָאיכָאנ יד ןוא .טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה סרענָאי

 .ןענופעג טינ ןּבָאה ןּוא ,געוו ןצנַאג ןפיוא טכוועג

 ןוא ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ײװצ יד ןּוא =

 ְדריה-דַע זאב םיִטְׁשַהְמ ועסיו רֶקֹּכַּב ַעֶשֹודְי םָּכְׁשי

 הצקמ יהיו :ּורבעי םרט םש ונליו לאְרְשי ינְּב-לָכְו אה ב
 ווציו ?דָנֲחַּמַה בֶרָקּב םירמשה ורבעיו םיִמָי תֶׁשְלְׁש
 םכיֵהְלֶא ; הוהידתירכ ןורא תא םֶכְתאִרְּכ המאל ) םעַהדתֶא

 םָכְמוקְּמִמ ּועְסִּת םָתַאְו ותא םיִאְׂשְנ םףלה םיִנהְּכַהְו
 םילאְ וָניֵבו םֶכיֵניֵב הָיָהְי קוָחָר |ךַא :ויָרָחַא םּהְכלֲהַו

 -עגרעּבירַא ןענייו ןוא ,גרַאּב ןופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה

 ןּבָאה ןּוא ,ןּונ ןופ ןּוז םעד עּושוהי ּוצ ןעמוקעג ןוא ןעגנַאג

 ײז ןּוא* ,ןפָארטעג טָאה ייז סָאװ ץלַא טלייצרעד םיא

 ןבענעג טָאה טָאג ,רָאװרַאפ :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג ןּבָאה

 , יד ןענייז ךיוא ןּוא ;דנַאל עצנַאג סָאד טנַאה רעזדנּוא ןיא

 ' .ודנוא רַאפ ןרָאװעג ןעגנַאגעצ דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב

 ָךֶרלַה-תֶא ועְדַּ-רֶׁשֲאןעמלוילַאיִבְרְקִתילַא הֶדּמַּבהָּמַא
 :םושלש לומתמ ְךֶרֶּדַּב םַּתְרַבֲע ל יִכ הָביּוכלִּת רֶׁשֲא

 ;רשעי רֶהֶמ ֵ ושדקתה םַָהלֶא שה רָמאַ < ה
 םכיגהְפַהדלֶא עשוהי מא :תוֶאְלפנ םֶכְּבְרְְּב הוי י

 ואשו םעָה נפל ּורְבִעְו תיִלְּבַה ןורָא-תֶא אש .רמאל
 ;רוהְי רָמאמ - :םַעָה נפל וכל תיִרְּבַה ןֹורָאדתֶא
 ילֶאְרְשָילָּכ יֵנֵעְּב ףלדג לַחֶא הוה םווה ְַׁשֹוח--לָא
 *:ּךֶמעהְיִהֶא השמדישע יִתי8ַה רֶׁשֲאַּכ יִּכ ןועְדִי רֶׁשֲא

 רמאל תיִרְּבַהֹורֲא .יאשנ יֲִהָּכַהתֶא הּוִצְּת הָּתִאְו ח
 רֶמאֹּו - :דְמִעַק ןְדריב ןדרוה ימ הצקדדע םָכֵאְבְּכ ל

 הָוהְייִרְבִדתֶא ועמשו הנה וש לארשי יִנְּב-לֶא עשוהי

 ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהי ןואי .
 ןעמוקעג ןענייז ןוא ,םיטָש ןופ ןגיוצעג ןּבָאה יז ןוא |

 ןּבָאה יז ןוא ;לארשי ןופ רעדניק עלַא ןוא רע ,ןדרי ןזיּב

 .ןעננַאגעגרעּבירַא ןענייז יז רעדייא טקיטכענעג ןטרָאד

 ןּבָאה ייז ןּוא* ,רעגַאל ןיא ןעגנַאגעגכרוד רעעזפיוא יד ןענייז ,אגעט יירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא

 יול טבש ןּופ םינהפ יד ןוא ,טָאג רעיא הוהי ןּופ דנּוב ןּופ ןורָא םעד טעו ריא יװ :ןנָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ םעד ןלױפַאּב

 םּורַא ,םיא ןשיװצ ןּוא ךייַא ןשיווצ ןייז לָאז טײװ רָאנ י-םיא ךָאנ ןייג ןוא ,טרָא רעייא ןופ ןעיצ ריא טלָאז ױזַא ,םיא ןגָארט

 ,ןייג םיא ףיוא טלָאז ריא סָאװ געוו םעד ןסיװ טלָאז ריא ידּכ-םיא ּוצ ןענענעג טינ טלָאז ריא ;סָאמ ןפיוא ןלייא טנויוט ײװצ

 | .ןטכענרעייאךטכענ געװ םעד ףיוא ןעגנַאגעגכרּוד טינ טייז ריִא םּורָאװ

 ןוא* .רעדנּוװ ְךייַא ןשיװצ ןָאט טָאג טעװ ןגרָאמ םורָאװ ,ךייַא טקילייה :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא * =

 .קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ טייג ןּוא ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד טגָארט :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םינהפ יד וצ טגָאזעג טָאה ַעּׁשֹוהי

 .קלָאפ ןרַאפ סױרַאפ ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא ,דנּוּב ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג יז ןּבָאה

  ידפ ,לארׂשי ץנַאג ןופ ןגיוא יד רַאפ ןסיירג ךיד ןבייהנָא ךיא לעװ גָאט ןקיטנייה :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּואי |

 סָאװ םינהפ יד ןלעפַאּב טסלָאז ּוד ןוא* .ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,ןהשמ טימ ןעוועג ןיּב ךיא יװ יוזַא זַא ,ןסיוו ןלָאו ייד

 .ןלעטשּפָא ךיז ןדרַי ןיא ריא טלָאז ,ןדרַי ןופ רעסַאװ גערּב םּוצ טמּוק ריא יװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דנוּב ןופ ןורָא םעד ןגָארט

 רַעייִא הוהי ןופ רעטרעװ יד טרעה ןוא ,רעהַא טנענעג :לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג ץושוהי טָאה

 ב,הלאגלד7 םיזנכשא? הספ לש 'א סו תרטפה ה קנו "'ד,ג כצ'דכ ,ב

 .וו ,א עו"
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 יָכְְּרקְּב יז יח לא יּכ ןפרת תאְֹּב עשה ראי :םכיְֵלֶא
 -ןרָאו יִּתְרַהִתֶאָו יִנֲַנְּכהתֶא םֶכינְִמ שירי שָרוהְ
 א הגה :יסוביהו יִרמָאָהְו יִׁשָנרִּגַה-תֶאְו יִּזְרְפַההתֶאְו יוחה
 גי הפו :ןדריפ םכינפל רבע ץְרָאָה-לּכ ןודא תיִרְּבַה ןורא
 רֶחָאדשיא לארשי יִטְבִׁשִמ שיא רַשָע ינש םֶכָל וס
 י םינהפה יֵלְנַר תֶֹּפִּכ ַחֹנְּכ הת 5 :טָבָשל 2
 ןדריה ימ ןדרוה יב ץֶרָאָהילְּכ ןודא הָוהְי ןורָא יִאְׂשִנ
 די יהיו :דַחֶא דג ּודְמעָיְו הָלֶעַמְלִמ םיִדְרִיַה םִיַּמַה ןּותַרָּכִי
 יאשנ םיִנַהְַּהְו ןדריה-תֶא רֶבָעַל םהילְהֶאמ םַעָה עס
 ט "דָע ןֹורָאָה יֵאְׂשִנ אֹובְכּו :םעָה יגפל תיִרְּבַה ןיִרָאָה
 םִיְּמַה הָצְקִמ ולפמנ ןורָאָה יִאְׂשְנ םינהְלה יל ןדריה
 וט ודמעיו ריק ימי לָּכ ויִתֹודְנ-לֶּכ-לַע אֵלְמ ןדריהְו
 דאמ קחרה דָחֶא-נ ּומַק הָלְעְמְלִמ םידריה םִיַּמַה
 הָבְרֲעח םִי לע םיִדְרּיַהְ ןתרֶצ דצמ רֶׁשֲא ריִעָה םָדָאַב
 זי והמעוו :חיִרְי דג ּורְבָע םֶעָהְוּותְרָכִנ מת דלּמַהיְִי
 היה ְךותְּב הָבְרְַּב הָוהי-תיִרְּב ןולָאָה יִאְׂשָנ םיִיָהְלַה
 לכ ומָירַשא דע הֶּבְרֲחְּב םירבע לֶאְרְׂשִילֶכְ ןְכָה
 | -  +ױריהיתא רובעל

 | ד

 א רֶמאּיַו  ןָהְרַיַהיתֶא רובעל יֹוּצד-לָכ ּומקירְׁשֲאַּכ ה
 ג דֶׂשֶע םיִנָׁש םִעַה-ױִמ םֶכָל יִחָק ::רמאל עֶׁשוהילֶא הוי
 0 ג ףמאל ן םֶתֹוא וָוִצְו !טֶבָּׁשִמ רחַאישיא דָהֶא-ׁשיִא םיִשָנֲא \

 ןיִכָה םיִנֲהְּכַה ילגְר םצִממ ןידרוה ךותמ המ םָנְלייִאְׂש
 = םתחנהו םֶכָּמִע םֶתֹוא םָּתְרַבֲעַהְו םִיִנָבֲא הָרׂשֶע-םיּתׁש
 ד ַצָׁשֹוהְי ארק + !הָליְּלַה ב ּונלְּתירְׁשֶא ולֶּמִּב םֶתֹוא
 -ׁשיִא לארשי ינבמ ןיִכה רֶׁשֲא שיא רָשָעָה םינְש-לָא
 יג ורב עָשוהְי םָהְל רֶמאָּו וטְבָּׁשִמ דָחֶאׁשיִא דָחֶא

 = קס עצמאב אקסס א ,ד יק םדאמ רט ,ג
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 ..היא טעװ םעד ךרּוד :טגָאזעג טָאה עושוהי ןוא י* .טָאג

 ןּוא ,ךייַא ןשיווצ ויא טָאג רעקידעּבעל רעד וא ,ןסיוו

 םעד ךייַא רַאפ ןופ ןביירטרַאּפ רע טעװ ןביירטרַאפ

 ןוא ,יזרפ םעד ןוא ,יִוָח םעד ןּוא יּתִח םעד ןּוא ,ינֲעַנּכ

 טייג טאי = ,יסּובי םעד ןוא ,ירֹומָא םעד ןּוא ,ישָנרְג םעד

 דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה םעד ןופ דנוב ןּופ ןורָא רעד

 | טמענ , ,דנּוצַא ןוא * .ןדרִי ןרעביא סיורָאּפ ךייַא רעּבירַא

 ןייא וצ ,לארשי .ןּופ םיטבש יד ןופ רענעמ ףלעווצ ךייַא

 יד יװ ,ןַײז טעװ סע ןואי* .טבש ַא ןּופ ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ

 טָאג ןופ ןורָא םעד ןגָארט סָאװ ,םינהפ יד ןּופ טירטסּופ

 ןרעסַאװ יד ןיא ןעּור ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ רַאה םעד

 .ןטינשרַאפ ןדרָי ןּופ ןרעסַאװ יד ןלעװ יװַא ,ןדרַי ןּופ

 ליו ןוא-ןביוא ןופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ ןרעסַאװ יד-ןרעוו

 - ןפיוה ןייא ןיא ןייטש ןּבײלּב ןלעוו

 ךעוצענ טָאה קלָאפ סָאד יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא י*

 יד טימ ,ןדרַי םעד ןײגוצרעּבירַא ןטלעצעג ערעײז ןופ

 סיורָאפ ,דנוב ןופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,םינהפ

 יקעג ןענייז ןורָא ןּופ רעגערט יד ₪ ןוא + ,קלָאפ ןרַאפ

 דג ןּבָאה סָאװ ,םינהפ לד ןופ סיפ יד ןּוא ,ןדרי ןויב ןעמ

 -ַאװ גערב ןיא טקנּוטעגניֵא ךיז ןּבָאה ,ןורָא םעד ןגָארט |
 ןגערּב ענייז עלַא רעּביא לּופ זיא ןדרַי רעד םורָאװ--רעס

 ןרעדינ סָאװ ,ןרעסַאװ יד ןּבָאה יוזָא יי--טינש ןופ געט עלַא

 ןבעל סָאװ םָדֶא טָאטש רעד ןופ טַײװ רעייז ,ןפיוה ןייא ןיא ןייטש ןבילבעג ןענייז ייז ;טלעטשעגּפָא ךיז ,ןביוא ןופ ּפָארַא
 - וא ;ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןצנַאג ןיא ןענייז ,חַלָמַה מי םעד ,ןיולפ ןופ םי םעד וצ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ יד ןוא ;ןָתֹרֶצ
 ,דנוב סטָאג ןופ ןורָא טעד ןקָארטעג ןּבָאה סָאװ ,םינהפ יד ןּוא * .ֹוחירי ןגעקַא ןעגנַאנעגרעּבירַא ויא קלָאפ סָאד

 סָאד ויּב ,שינעקירט ףווא ןענַאנעגרעבירַ | ןעעיז לארׂשי ץנַאנ ןוא ;ןד רַי ןטימ ןיא שינעקירט ףיוא טסעפ ןענַאטשעג ןענייז

 .ןדרנ םעד ןייגרעּבירָא טקידנעענ טָאה | קלָאפ עצנַאג

 יוז ,ןעושוהי וצ טגָאועג טָאג טָאה ,ןדרַי םעד ןיײנרעּבירַא טקידנעעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,ןעװעג ויא סע ןּוא + ד

 - וצ יוזַא ,ייז טלעּפַאּב ןוא * .טבש ַא ןּופ ןַאמ ןייא ּוצ ,ןַאמ ןייא וצ ,רענעמ ףלעווצ קלָאפ ןּופ ךייַא טמענ* :ןגָאז וצ =

 .ריא ןּוא ,רענייטש ףלעװצ ,טסעפ ןענַאטשעג ןענייז םינהפ יד ןופ טיפ יד וו ןופ ,ןדרִי ןטימ ןופ ,ןענַאד ןופ ךיַא טמענ :ןגָאז

 .טכָאג יד ןקיטכענ ןעגירד טעװ ריא סָאװ רעגָאלטכָאנ םעד ןיא ןגײלקעװַא "יז ןוא ,ךייַא טימ ןעננערּברעּבירַא ייז טלָאז

 = ןןַאמ ןייא וצ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ טײרּבעגנָא טָאה רע סָאװ ,רענעמ ףלעװצ יד ןפּורעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא +

 ןטימ ןיא ,טָאג רעיײַא הוהי ןּופ ןורָא םעד ּוצ רעּבירַא שייג :טגָאזעג לז וצ טָאה עושוהי ןוא* ,טבש ַא ןופ ןַאמ ןייא וצ
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 ,לסקַא ןייז ףיוא ןייטש ַא רעכעלטיא ךייַא טמענ ןוא ,ןדרֵי

 ;לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ םיטבש יד ןּופ לָאצ רעד טיול

 ניק ערעַײַא וַא ;ךייַא ןשיווצ ןכייצ ַא ןייז לָאז סָאד ידּכ +

 ןענייז סָאװ :ןגָאז וצ יױװַא ,ןגערפ ןיהַא רעטעּפש ןלעוו רעד

 יד לײװ :ןגָאז יז ריא טלָאזי ?רענייטש עקיוָאדיד ְךייַא

 םעד רַאפ ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז ןדר: ןּופ ןרעסַאװ

 ןרעּביא ןעגנַאנעגרעּבירַא זיא רע ןעװ; ;דנּוּב סטָאג ןופ ןורָא

 ןּוא ;ןדרִי ןֹופ רעסַאװ סָאד ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןדר

 רַאפ ןייז ןלעװ רענייטש עקיוָאדיד

 .קיּבייא ויב לארשי ןּופ רעדעק

 יװַא ,ןָאטעג יױזַא ּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוא

 ףלעװצ ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןלױפַאּב טָאה עּושוהי יו !

 ּוצ טדערעג טָאה טָאג יװ יױװַא ,ןדרי ןטימ ןופ רענייטש

 רעדניק יד ןופ םיטבש יד ןופ לָאצ רעד טיול ;ןעושוהי

 ךיז טימ ןנָארטעגרעּבירַא יז ןּבָאה יז ןוא ,לארשי ןּופ

 .ןטרָאד טגײלעגקעװַא יז ןּוא .,רעגַאלטכַאנ םעד .ּוצ

 טלעטשעופיוא ַעּוׁשֹוהי טָאה רענייטש ףלעווצ ןּואי ;

 ,םינהפ יד ןופ סיפ יד ּוװ טרָא םעד ףיוא ,ןֵדְרַי ןטימ ןיא

 ;ןענַאטשעג ןענייז דנּוּב ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ

 יד ןּוא" .גָאט ןקיטנייה ףיוא זי ןטרָאד ןעניז יז ןוא

 ןענַאטשעג | ןענייז ,ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ םינהפ |

 גניד צלַא ןרָאװעג טריפעוסיוא זיא סע זיּב ,ןדרַי ןטימ ןיא

 ,קלָאפ םּוצ ןדער ּוצ ןעושוהי ןלױּפַאּב טָאה טָאג סָאװ

 יד ןצ גנונָאמרעד ַא
 :הָוה םויה רע םש ויהיו תיִרְּבַה יי = /

 טיי 6 ,ד

 שיא םַפָל ּומיִרָהְ ןֵּדְריה יה דותילֵא םֶכיִמְלַא הָוהְי ןורא
 - ןעֶמִל :לארשיחנב ימבש ךפסִמל ּומְכׁש-לַע תֶחֶא ןְבָא ו

 רמאל רֶמִמ םֶכיֵנְּב ןולָמשידיּכ םֶכְּבְרְקְּב תֹוא תא הָיְהִמ
 ּותְרְכִנ רֶׁשֲא םִיָל םָּתְרַמֲאַו :םֶכְל הלא םיִנָבֲאָה הָמ ז

 ותְרַכִנ ןדְריּב ֹורְבֶעְּב הָודְי-תיִרְּב ןורָא יְֵּפִמ ןדרוה ימימ
 -רַע לֶאְרְשי י ינבל ןורכול הלאה םיִנְבאָה ּויָהְו ןדרוה ימ

 ואשיו עָשוהי הוצ רֶׁשֲאַּכ לארשיהנב ןכרשעה ;םֶלֹוע ח
 -לֶא הָוהְי רֶכִד רֶׁשֲאּכ ןּדְריה דותמ םיִנָבֶא הֹבׂשֶעיִתְׁש |
 שא | םָּמִע םּוָרְבָעַּי לֵאָרְׂשייינְב יִמְבִׁש יַּמְמִמִל עשה

 עָשיהְי םיקח םיִנָבֲא הֶרְׂשָע םיִּתְׁשּו :םש םוחעו ןֹולָּמַה ט
 ירא יאש םיֲִהְּכַה ילגר לצמ תחת ןדְריה ְךֹתְּב

 ןורָאָה יאש םִָהְכַהְ
 הדָוְצ--רֶׁשֲא רֶבידַה--לָּכ םֶּת--דַע ןּדרּיה ךותְּב ֹםיִדְמִע
 השמ הָוִצ-רֶׁשֲא לֶכְּכ םֶעָה-לֶא רֵּברְל ְַׁשֹוהִי-תֶא הָוהְי

 -לָּכ םֶתְירָשָאּכ יהו .?ורבעו םָעָה ורהמיו עשוהידתא א
 :םבַעָה ינפל םיִנֲהְּכַהְו הָהיִדרא רבעי .רבעל םַעָה

 זכישמח הֶׁשֵנְמַה טֶבָׁש יח דָניינְבּו ןכוארדינפ ורבעמ בי
 .םִעְבְרַאְּכ :השמ םֶהיֵלֲא רַּבַּד רֶׁשֲאַּכ לארשי יב ינפל 1

 תוברע לא הָמָחְלִּמַל ; הוה ינפל ורבע אבצה יצולח ףֶלָא
 -לָּכ יניעְב ֶׁשֹהיתֶא הָוהְי לדג אוחה םֹיַּב = = וחיי די

 וייח ימי"לְּב ,הָׁשמ-תֶא וָאְרי רֶׁשֲאַּכ ותא וארו לארשי |
 םיִהְּכַהְדְתֶא הצל :רמאל עָשוהי"לָא הָוהְי רמאמ 3 וט
 -זרָא עשוי וציו :ןדיהדמ ולי תודעה ןורא יאשנ '
 םיִנְֲּכַה תֹולָעַב יהל וריהְדמ ולע רמאל םיִנֲהְּכַה חי

 ילְנר תופכ ּקְּתִנ ןוריה ךותמ הָוהְי-תיִרְּב ןורא יאשנ
 בל םמקמל | ןדריהדימ בש הָבְרָתַה לֶא םיִנָהְַּה

 דריה לע םֶעָהְו גוָתֹודְ-לּכיִלַע םָשְלִׁש לומְתַכ ש

 יק הולעכ "זו

 סָאד ןוא  .ןעושוהי ןלױפַאּב טָאה השמ סָאװ ץלַא יװ יוזא |

 0/0 טקידנעעג 1 טָאה קלָאּפ עצנַאג סָאד יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא .ןעגנַאגעגרעבירַא זיא ןוא טליײַאעג טָאה קלָאפ

 | | .קלָאפ ןרָאפ םינהפ יד ןוא טָאג ןופ ןורָא רעד ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא יוזַא ,ןייגרעּבירַא

 -ַאּב ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןוא ,דֶג ןופ רעדניק יד ןוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןוא-*;

 עטנּפָאװַאּב טנויוט קיצרעפ םּורָא *  .טדערעג יז ּוצ טָאה השמ יװ יױזַא ,לארשי ןופ רעדניק יד רַאְפ סיּורָאּפ עטנפָאװ

 0 .וחירי ןופ ןעניולפ יד ּוצ ,המחלמ ףיוא טכיזעגנָא סטָאג רַאפ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ליח

 םיא רַאפ טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ייז ןּוא , לארשי ץנַאג ןּופ ןגיוא יד רַאּפ ןעושוהי טסײרנעג טָאג טָאה גָאט םענעי ןיא +*

 | .ןּבעל ןייז ןופ געט עלַא ,ןהשמ רַאּפ טַאהעג ארֹומ ןְבָאה ייז יװ יוזָא

 ןלָאז יד  ,ץעזעג ו ןורא סעד ארט סָאװ םינהפ יד לעפַאּב או וצ יו | ןעושוהי וצ טעג טָאה טָאג וא 18 . /

 | .ןדרנ ןופ ןיינפױרַא

 סָאװ ,םינהפ יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןוא * .ןדרַי ןופ ףױרַא טיינ :ןגָאז וצ ױזַא ,םינהפ יד ןליופַאב עושוהי טָאה == |

 ךיז ןּבָאה םינהפ יד ןופ טירטסיפ יד יװ ,ןדרַי ןטימ ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ,דנוב סטָאנ ןופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה

 רעּביא ןעגנַאגעג ןענייז וא ,טרָא רעייז ףיוא טרעקענמוא ךיז ןדרי ןופ ןרעסַאװ יד ןּבָאה ױזַא ,השבי רעד ףיוא ןביוהענפיוא

 7 | 0 ..ןטבענרעייאךטכענ יו ױזַא ןגערב ענייז עלַא



 359 | / ו / עושוהי | | 0 0 | 6 ,הנ ופ ,ד

 ןיא ןדרַל ןופ ןעונָאגעגפיורַא זיא קלֶאפ סָאד וא" |  :והירי חרמ :הצקב ללבו כ ןושארה שרחל רֹשַָּב
 כמ יקל רֶׁשֲא הֶּלִאָה טיִנְבֲאָה הָרְשָע םיִמָׁש תאו |

 א א א א א הווה | בש וכ לָאָרשִי ביילא רֶמאֹּ :לֶגלּנַּב עשה םיקה דריק |
 ףלעווצ עקיזָאדיד ןוא < = .וחירי ןופ קעיחרומ ןיא ,לנ5 | - מאל םָתֹובֲא-תֶא רֶחֶמ םֶכיֵנְב ןּולָאְׁשִי לָׁשֲא רמאל
 טָאה ,ןדרי ןופ ןעמונעגסױרַא ןּבָאה יז סָאװ ,רענייטש בכ רָמאֵל םֶכיֵנְב--תֶא םֶּתְעַדֹוהְו - ּ!הָּלִאָה םיִנְבֲאָה .הָמ

 טגָאועג טָאה רע ןוא א ,לֶנֵלָג ןיא טלעטשענפיוא ץושוהי = ׂשיִבֹוה-רֶׁשֲא :הָזה ןְּדְרה--תֶא לֵאדׂשִי רבע השיב
 טבֶכְרְבָע--דע םֶכיֵנְּפִמ ןוריה ימדתֶא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי
 ׁשיִבֹוה-רֶׁשֲא ףוסדםיל םֶכיֵהְלֶא הָוהְי הֶׂשֶע רֶׁשֲאַּ
 ױזַא ,ןרעטלע ערעײז .ןוערפ ןיהַא רעטעפש ןלעװ רעד  דנ ךַײ=תֶא ץֶרֶאָה יִמַעילַּב .תַעּד ונמל ּונְרְבֶעידע ּוניֵנְּפִמ

 ריא טלָאזי | .?רענייטש עקיזָאדיד ןענייז סָאװ :ןגָאז וצ | כ הָוהידתא םָתאָרְי מל איה הקזח יִּכ ! 2
 | | ֹושיִמָיַהילְּ

 "ןיא טורעג ןּבָאה ייז ןוא ,שדֹוח ןטשרע ןוֿפ גָאט .ןטנעצ

 דעק ערעֵא א :ןָאז ּוצ יו ,לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ

 שינעקירט ףיוא :ןָאז ּוצ ױזַא ,רעדניק ערעײַא ןסיוו ןכַאמ ה |
 ו

 םורָאװ * | .ןדרי ןקיזָאדמעד ןעננַאנעגרעּבירַא לארש יא | זמ ןח רָבְָּ לש למה יבלמזלכ צמשכ יהיו

 ןדרי ןופ ןרעסַאװ יד טנקירטעגסיוא טָאה טָאג רעײַא הוהי  הָוהְי ׁשיִבֹוה-רֶׁשֲא תא םיה-לַע רֶׁשֲא יִנעַנְּכַה יִכְלַמ-לְבְ
 םםֶבבְל סו לרבעדדע לֵאָרְׂשייינְב ינפמ ןהריה יִמתֶא

 ב רַעָבי = :לארשיחינב ינפמ חור דע םב הָיַהְדאלו |
 םיִרָצ תֹוָבְרַח ל הֶשע עשוהידלַא הָוהְי רמָא אורה
 -רעּבירַא ןענייז .רימ זיִּב ,ודנוא רַאּפ ןופ טנקירטעגסיוא : תֹוָבְרַח עשוהי ול"שעיו :תיִנָש לֵארׂשִי-יַנְּב-תֶא למ בוש
 ןסיוו-ןלאז דרש רעד ןופ רעקלעפ עלַא ידפ * ;ןעגנַאנעג ד הר :תולרעה ןרֵּעְב בְודלֶא לארשי נב -תֶא למי םיִרָּצ

 < םירצְממ אציה םִעָה--לֵּכ ַעְׁשֹוהְי למ--רֶׁשֲא רָבִּדַה
 = םֶתאֵצְּבדְרלִּב לֶּבְדִמַב ותִמ הָּמַחְלִמַה יִשְנַאו לָל םיִרְכְוה
 געט עלא טָאג רעײַא הוהי רַאּפ ןּבָאה ה םבעה-לכו םיִאציה םַעָהלָּכ ויה םיִלְמייֵב {םִיַרְצִּמִמ
 וי 0 ויָּכ :ּולָמדאל םִיִרְצִמִמ םֶתאַצְּב ךרדּפ רָּברִַּּב םירלוה
 ל םתידע רֵּבְרִּמַּב לאְרְשדינב וכלה הָנָש םיִעָבְרַא
 יעמשדאל רֶׁשֲא םִיַרְצִּמִמ םיִאְציה הָמָהלּמַ יִשְנַא יוגה
 = תוארה יתלבל םֶהָל הָוהְי עּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָוהְי ליִקְּב
 א .טרעהעג ןּבָאה ; םי םייב סָאװ ינענ םעד ןופ םיכלמ ץרא ₪ תֶתָק תובל תוהו עַָּׁשִנ רֶׁשֲא ץראה"תא

 רָאפ ןופ דר ןופ ןרעסַאװ יד טנקירטעגסיוא טָאה טָאג

 ית לוזא ,ןעגנַאגעגרעּבירַא | טײז ריא זיב ו!ךייַא רַאפ ןּופ

 טָאה רע סָאװ ,ףוסדםי םּוצ ןָאטעג טָאה טָאנ רעיא הוהי

 ארומי טלאי ריא ידפ ;קרַאטש זיא יז זַא הוהי ןופ טנַאה יד

 = לרומא םעד ןופ םיכלמ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא |

 עלַא ןוא ,ברעמ 'וצ ,ןדרַי טז רעד ףיוא סָאװ

 =  חספלש ןושאר וי תרטסה 4 ירק םימע 8 ,ה

 ,ןעננאנעגרעּבירַא ןענייז יז זי ,לארשי ןופ רעדניק יד // 0 5 יה

 יב = .לארׂשי ןופ רעדעק יד ןגעוו ןּופ יז ןיא ןּבילּבעג טינ רעמ זיא םעטָא ןַא ןוא ,ןעגנַאגעצ ץרַאה רעייז וא יא

 ןופ רעד יד .רעדיװ לַמ ןּוא ,סרעסעמ ענרענייטש ריד ךַאמ :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא* =

 לארׂשי :ןופ רעדניק יד .טלַמעג טָאה ןּוא ,סרעסעמ ענרעעייטש טכַאמעג ךיז עושוהי טָאהי ,לָאמ טייווצ ַא א ,לארש

 ; | .יתולרַעָה"תַעבְ ןיא

 יד .,םִיַרצִמ 1 ןופ ענגַאגעגסַױרַ זיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד :טלמענ טָאה עושוהי סָאװרַאפ ךַאז יד זיא סָאד ןוא +

 ,םִיַרצִמ;ןּופ ןײנסױרַא רעייז ךָאנ סנגעוורעטנוא רּבדמ רעד ןיא ןּברָאטשענסיוא ןענייז ,טיילסגירק עלַא ,ןענױשרַאּפסנַאמ

 -עג ןעוייו סאו קלָאפ עצנַאג סָאד רעּבָא ,טלמעג ןעװעג ןענייז ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז טָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד םורָאװ *

 קיִשרעּפ-םורָאװ*  .טלַמעג טינ ןעמ טָאה ,םִיַרצִמ ןופ ןייגסיורַא רעייז ךָאנ סנועװרעטנּוא רּבדמ רעד ןיא ןרָאװעג ןרָאּב

 -סנירק יד ,המוא עצנַאג יד ןרָאװעג טדנעלרַאּפ ויא סע יב ,רבדמ רעד ןיא ןעננַאגעג לארשי ןופ רעדניק יד ןענייז רָאי

 דעג יז טָאה טָאג סָאװ יד ,טָאג ןופ לוק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה סָאװ- ,םִיַרצִמ ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ןענייו סָאװ טייל

 טימ טסילפ סָאװ דנַאל ַא ,ןבעג וצ ודנּוא ,ןרעטלע ג ערעייו ןרָאװשעג טָאה טָאג סָאװ דנַאל סָאד ןעז ןוָאל וצ טינ יז ,ןרָאװש

 ,ןטיוה רָאפ ןופ לגרעב סָאד א



00 

 -פיוא רע טָאה רעדניק ערעייז רָאני ;קינָאה ןּוא ךלימ

 ,טלַמעג ַעּוׁשֹוהי סָאד טָאה יז | .ייז טָאטשנָא טלעטשעג
 לז טָאה עמ םורָאװ ,ןטינשַאּבמוא ןעוועג ןענייז יז לײװ

 .סנגעוורעטנוא טלַמעג טינ

 .ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד וַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא *

 ןיא טרָא רעייז ףיוא ןסעזעג לז ןענייז ,ןלַמ ךיז טקידנעעג -

 .ןרָאװעג טנוזעג ןענייז ייז ויב רעגַאל

 ךיא ּבָאה טנייה :ןעושוהי ּוצ טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא *

 םורד .םִיַרצִמ ןופ הפרח יד ךייַא ןופ טלקײקעגּפָארַא

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב אלֶנלְג טרָא םענעי ןעמ טפור

 ;לְגלִג ןיא טּורעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא <

 גָאט ןטנצרעפ ןיא חַסָּפְדִּרְק םעד טכַאמעג ןּבָאה יז ןוא

 ןּוא* .ֹוחירי ןּופ ןעניולפ יד ןיא ,טנװָא ןיא ,שדיח ןּופ

 ןגרָאמ ףיוא דנַאל ןופ האּובּת רעד ןּופ ןסעגעג ןּבָאה ײז

 "מעד ןיא ,ןעגנַאז עטנערּבעג ןוא תוצמ ,חַסָּפְדּברְק ןכָאנ

 טרעהענפיוא טָאה ןמ רעד ןּוא * .גָאט םענעגייא ןקיזָאד

 ןופ האּובּת רעד ןּופ ןסענענ ןּבָאה ייז זַא ,ןגרָאמ ףיוא

 טַאהעג טינ רעמ ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא ;דנַאל

 דנַאל ןופ האובת רעד ןופ ןסעגעג ןּבָאה ייז ןּוא ;ןֵמ ןייק

 | | .רָאי םענעי ןיא ןַעְנּכ

 ,וחירי ןיא ןעוועג זיא ַעּושֹוהי וא ,ןעװעג ויא סע ןוא **

 ןַאמ ַא טשרע ,ןעזעג ןּוא ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא רע טָאה

 ןייז ןיא ןגױצעגסױרַא דרעווש ןייז טימ ,םיא ןגעקַא טייטש

 םיא ּוצ טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעננַאגעגּוצ ץושוהי זיא .טנַאה

 ץּוׁשֹוהְי
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 ה

 בי

 בי

 די

 5 ,177 ,ה

 למ םָחֹא םָעְחַּת םיִקָה םֶהיֵנְּבתֶאְו ּוׁשֶבְדּו בֶלֶח תֶבְו
 יהיו :ךֶרֶּדַּב םֶתוא ּולמדאל יּכ ויה םיִלָרְעיּכ עשה
 דע הָנֲחַּמַּב םֶתְִמ ובְשיו לּמהְל יַּה-לֶכ ּמַתירֶׁשֲאַּכ
 "ןרָא .יִתול םויה עֶשוה-לָא } הָוהְי רמאה {םֶתֹויֲח
 לול אותה םוקמה םש ארי םֶכיִלָעַמ םִיַרְצִמ תַּפְרֶח
 זרֵסָּפַה"תֶא ושעו ללב לארשייינב ניו הזה וה דע
 ולכאה :וחירי תֹוָבְרָעְּב בֶרעֶּמ ישרחלו םֹי רֶשָע םַעָּרַאְּב
 = יה םֶצֵעְּביולָקְו תוצמ חַסָפַה תֶרָחְממ ץֶרֶאָה רָּבעְמ
 דאל ץרָאָה רובעמ טֶלְכָאְּב תֹרָחְּמִמ מַה תֹבְׁשִי וה
 ןענְּכ ץֶרַא תַאּובְּתִמ ולכאיו ןמ לֵאָרְׂשִי ינבל דע הָיָה
 - ויָניֵע אָׂשַו וחיריב ְַשֹוהְ תֹוהְּביהַה - גאיָהַה הָנְשּב
 דל .רָּב הפולש ֹוּברחְ ויננל דמע שיאדהנהו אר
 | רָמאַו :ונירצלדמא התא ונלה 5 רֶמאּיַו ויִלֵא עָשוהְ
 עֶשֹוהְי לפי יִתאָב הָּתִע הוהְי-אָבְצרׂש יִנֲא יִּכ 'אל
 דלא רֵּבַרְמ יָנֹדֲא המ 5 רמאיו וחתשיו הצרַא ינפ-לָא

 לעמ ףלענ"לש עשוהיילַא הָוהְי אֵבְצ-רׂש מא וע וט
 שעה אוה שדק ווָלָע דֶמֹע הָּתַא רֶׁשֲא םוקמה יִּכ נר
 :ןֵּכ ַעֶׁשֹוהְי

: 
 ןיאו אֵצֹי ןיא לארשי דג ןנפמ תֶרָנמִמּו תֶרְגס וחיריו
 -תֶא יב יּתַתְנ האר עָשוהידלָא החי רֶמאֵּה * ּואָּב
 לּפ ריִצָה-תֶא םָתֹּבִמְו לחה ירו הָבְלַמדתֶאְו וחי
 הֶשַעַמ הפ תֶחֶא םעפ ריִעָהְתֶא ףיקה המָהְלִמַה ישא
 ;רורפוש הָעְבִׁש ֹואְִׂי םיִנֲהְכ הָעְבִׁשְו ּ!םיִמָי תֶׁשֶׂש
 ריִעָה-תֶא ּוּבְִּת יִִבְׁשַה םויבו ןורָאָק י ינפל םיִלְביה
 ְּׂשִמַּב הֶיָהְו :תֹרָפֹוׁשַּב וצְקְתִי םיִנֲהְַּהְו םיִמָעְּפעַבָׁש
 םָעָהלָכ ּועיִרָי רֶפּושה לוק-תֶא םֶכָעְמׁשְּ לֵבֹויַה ןרֵקְּב

 ודק םכעמשכ 'ה "דתי 2 כא לז אג רח שח וט קימטיק'די ,ה

 -ליח רעד ןיּב ךיא טרעיינ ,ןיינ :טרעפטנעעג רע טָאה * ?טנייפ ערעודנוא רַאפ רעדָא ,ודנּוא רַאפ וטסיּב :טגָאזעג

 ,טקּוּבעג ךיז טָאה ןוא ,דרע רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעג עושוהי זיא .ןעמוקעג ךיא ןיב טשרָאקָא ;טָאג ןופ רעריפ

 :ןעושֹוהי וצ טגָאזעג טָאג ןופ רעריפ-ליח רעד טָאה'* ?טכענק ןייז וצ ןדער רַאה ןיימ ליוו סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא

 יװַא טָאה עושוהי ןוא .קילײה זיא רע ,םיא ףיוא טסייטש ּוד סָאװ טרָא רעד םורָאװ ,סופ ןייד ןופ ךוש ןייד ּפָארַא יצ
 .ןָאטעג

 .ןײרַא טינ ןּוא סױרַא טינ ;לארשי ןּופ רעדניק יד ןועװ ןופ ןסָאלשרַאפ ןּוא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ויא לחירי ןּוא :

 .םירוביג עקרַאטש יד ,ךלמ ריא ןּוא ֹוחירי טנַאה ןייד ןיא ןבעגעג ּבָאה ךיא ,עז :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה*

 ןביז ןוא* .געט סקעז ןָאט ּוטסלָאז ױזַא .לָאמ ןייא םּורַא דנור טָאטש יד ןײגמּורַא ,טיילדהמחלמ עלַא ,ריא טלָאוי

 טָאטש יד ןײגמּורַא ריא טלָאז גָאט ןטעּביז ןפיוא ןּוא ;ןורָא םעד רַאּפ סרעדיװ ןופ תורפֹוש ןביז ןגָארט ןלָאז םינהפ

 ןטימ וָאלּב םענעגיוצעגסיוא ןַא טיג עמ ןעוו ,ןייז טעװ סע ןוא* .תורפש יד ןיא ןזָאלּב ןלָאז םינהפ יד ןוא ;לָאמ ןּביז

 רעיומ יד ןּוא ,גנּולַאש עסיורג ַא ןלַאש קלָאפ עצנַאג סָאד לָאז ,רפש ןּופ לוק םעד טרעה ריא יװ ,רעדיוו ןופ ןרָאה

 ,גנולקייק *



 18-6 , ו |

 שִעָה ולָעו ָהיֶעְחַּת ליִעָה תמוח הפנו הָלּודְנ הָעּורְּ
 ורָמאֹּיַוםיִנָתָּכַה--לֶא ןנ-ןּב עשוהו ארק נודנְנ שיא
 הָעְבִׁש ואְׂשִי םיגהל הָעְבִׁשְו תיִרְּבַה ןורָא-תֶא ואש םִהלֲא
 'םֶעָה-לֶא ּורְמאֹּו :הָוהְי ןורא ינפל םיִלְבוי תורפוש
 :הדָוהְי ןולָא י ינמִל רבעי ץּולֲחָהְו רוָצָהתֶא ּוּבָסו וָרְב
 ה םביִאְשְנ םיִנֲהְּכַה הָעְבִׁשְו םָעַה-לֶא לָשוהָי רָמָאָּכ יהי
 וטקַתו ּולְבָע הָוהְי ינֶפל םיִלְבּיַה  תורפוש הָעְבִׁש
 : לה !םֶהיֵרֲחַא ךלה הָוהְי תיִרְּ ןורָאו תורפושב
 ירתא ךלה ףַּפְַמַהְו תוְרְפושה קה םיִנָהְלִה ונפל דלה
 יִעָשוהְ הֶּוִצ םעָה-תֶאְו + ;תורפשב עוקתְו ךולָה ן ורָאָה
 תוצידאלו םֶלְלוקתֶא ועימשתדאלו ! ורה אֵל ראל
 :םבָתעיִרהְ ועירה םֶכיֵלֲא יִרְמֶא םִ דע רָבָּד טֶכיּפִמ
 אי הָנֲחַּמַה ואבי תֶחֶא םַעַּפ ףֵּקַה ריִעָהדתֶא טוהידורַא בפי
 בי םיִנֲהְּכַד ואשיו רֶקָּבַּב ַעֶׁשֹוהְי םַּכְׁשיַו - ּהָנֲחַּמַּב ניו
 + תורָפְׁש הכבש םיאשנ םינהפה העְבשו :הָוהְ ןורָא-תֶא
 .תֹהָפְשּב ּעְקִתְו ךולָה םיִכְלִה הָוהְ ןורא לנפל םיִלָבְיַה
 הָוהְי ןורא ירח ךקה ףֵּפַאְמַהְ םֶכיְִפִל ךלה ץילֲחָהְו
 יי יָנָּׁשַה םיּב יִעָה--תֶא ּוּבסָיַו :תֹודָפְֹׁשַּב ַעוָקָתְו לה
 !םםיִמָי תֶׁשִׁש יׂשָע הֶּכ הנקמה ּובָשִמ הא םעפ
 .ט ּובֲסַּו רחשה תולעב ומָּכִשיו יניִבַשה םֹוַּב | יקי

 תוהה םלַּב קר םיִמָעְּפ עבש הוה טָּפְׁשִּמַּכ ריִעָה-תֶא
 ט זידיִציִבְׁשַה םעפּב יִהיַו !םיִמָעְּפ עַבֶׁש ריִעָהדתֶא ּובְבָס
 טֶעֶה--לֶא עָשוהו מא .תורפושב םִנהְכַה ועְקִּת

 " רָעָה הָתְיָהְו .!ריִעָה--תֶא םֶכָל הָוהְי ניי ּועיֵרָה |
 הרָנֹוַה בָחְר קר הָיהיל הָבירָׁשֲא--לָכְו איה םֶרָח
 דתֶא הָתָאְּבדָה יִּכ תייַּכַּכ הָּתִא רֶׁשֲא--לֶכְו איֵה הָיהִּת
 חי םִרַהְִמ וְָמִׁש תאיר נחָלׁש רֶׁשֲא םיכָאְלִמַה
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 סָאד ןוא ,ךיז רעטנּוא ןלָאפנייא טעװ טָאטש רעד ןופ

 יי .ךיז ןועקַא רעכעלטיא ןיינפיורא טעװ קלָאפ

 .ןוא | םינהפ יד ןפורעג ןונ ןופ ןוז רעד עושוהי טָאה *

 ןוא ,דנוב ןּופ ןורָא םעד טגָארט :טנָאזעג יז ּוצ טָאה רע

 רַאפ סרעדיװ ןופ תורפש ןּביז ןנָארט ןלָאז םינהפ ןּביז

 :קלָאפ םּוצ טנָאועג טָאה רע ןואי .טָאג ןופ ןורָא םעד

 ןלָאז עטנפָאװַאּב יד ןוא ,טָאטש יד םּורַא טייג ןוא ,טיצ |

 .טָאג ןופ ןורָא םעד רַאפ ןעיצ

  םעד טגָאועגנָא טָאה עושוהי יז יװַא ןעשעג ואי |

 ןביז יד ןגָארטענ ןּבָאה סָאװ ,םינהפ ןביז יד ןּוא ;קלָאּפ

 " = ןזָאלּבעג ןוא ,ןגיוצעג ןּבָאה ,טָאג רַאפ סרעדיװ ןּופ תורפוש

 ןעגנַאגעג זיא דנוב סטָאג ןופ ןורָא רעד ןּוא ,תורפוש יד ןיא

 יד רַאפ ןעננַאנעג ןעניז עטנּפָאװַאּב יד ןּוא" .ײז ךָאנ

 | רעד וא ,תורפוש יד ןיא ןָאלּבעג ןּבָאה סָאװ ,םינהפ

 ןּוא ןעגנַאגעג ;ןורָא םעד ךָאנ ןעננַאגעג ויא ליח-רעטניה

 | .תורפוש יד ןיא ןוָאלּבעג

 וצ יװַא ,ןלױפַאּב עושוהי טָאה קלָאפ םעד ןּוא יי

 ,לוָק רעייֵא ןרעה ןוָאל טינ ןוא ,ןלַאש טינ טלָאו ריא :ןגָאז

 םעד ויּב ,ליומ רֶעייֵא ןופ ןײגסױרַא טינ לָאז טרָאװ א ןוא

 ריא טלָאז לָאמסנעד !טלַאש :ךייַא ּוצ גָאז ךיא סָאװ גָאט

 .ןלַאש

 ןיא ןעמוקעוקירּוצ ןענייז ייז ןּוא ;לָאמ ןייא םורַא דנור טָאטש יד ןײגמּורַא טָאג ןּופ ןורָא םעד טוָאלעג טָאה רע ןוא יי

 .רענַאל ןיא טקיטכענעג ןּבָאה ןוא ,רעגַאל

 ןואי 13 .טָאג ןופ ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה םינהפ יד ןוא ;ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה עּושוהי ןוא* =

 -כָאנ ןעגנַאגעג ןענייו ,טָאג ןופ ןורָא םעד רַאפ סרעדיװ ןּופ תורפש ןּביז יד ןוָארטעג ןּבָאה סָאװ ,םינהפ ןּביז יד =

 ןעגנַאגעג זיא ליח-רעטניה רעד ןּוא ,סיורָאּפ יז ןעגנַאגעג ןענַײז עטנפָאװַאּב יד ןוא ,תורפש יד ןיא ןוָאלּבעג ןּוא דא

 יד ןעגנַאגעגמּורַא ַײז ןענייז גָאט ןטייווצ ןפיוא ךיוא * .תורפש יד ןיא ןוָאלּבעג ןּוא ןעגנַאגעג ;טָאג ןופ ןורָא םעד ךָאנ

 = ןטעביז ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא * .געט סקעז ןָאטעג ייז ןּבָאה יוזַא .רעגַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז ןּוא ,לָאמ ןייא טָאטש |

 ןקיוָאד ןפיוא טָאטש יד ןעגנַאגעגמּורַא ןענייז יז ןוא ,ןעגנַאגעגפיוא זיא ןגרָאמירפ רעד יװ טרעדעפעג ךיז ייז ןּבָאה ,גָאט

 ןטעּביז םייּב ןעװעג זיא סע ןוא * .לָאמ ןביז טָאטש יד ןעננַאגעגמּורַא יז ןענייז גָאט םענעי ןיא ןיולּב ;לָאמ ביו רעגייטש

 "עג ךייַא טָאה טָאג םורָאװ !טלַאש :קלָאפ םוצ טנָאועג טָאה עישוהי ןוא ,תורפיש יד ןיא ןוָאלּבעג םינהפ יד ןּבָאה ,לָאמ

 ,ןּבעל ןּביילּב לָאז הנוז ד בָחֶר רָאנ ;ריא ןיא סָאװ ץלַא ןּוא יז ,טָאג וצ םרח ןייז לָאז טָאטש עקיזָאדיד ןוא * .טָאטש יד ןּבעג

 רָאנ ךייַא טיה ריא ןּוא *: .טקישעג ןּבָאה רימ סָאװ םיחולש יד ןטלַאהַאּב טָאה יז לײװ ,זיוה ןיא ריא ייּב סָאװ עלַא ןוא יז
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 ריא זַא ,םרח ןרעוו טינ ןײלַא טלָאז ריא ,םרח םעד ןּופ

 ןופ רעגַאל םעד ןכַאמ ןּוא ,םרח םעד ןּופ ןעמענ טעװ

 סָאד ןּואי* .ןקילגמּוארַאּפ םיא ןּוא ,םרח ּוצ לארׂשי

 ענרעזיַא ןוא ענרעּפּוק ןּוא ,דלָאג ןּוא רעּבליז עצנַאג

 לָאז טָאג ןופ ץַאש ןיא ;טָאג ּוצ קילייה ןייז לז סָאד ,םילּכ

 .ןַײרַא סע

 ןוָאלּבעג טָאה עמ ןוא ,טלַאשעג קלָאּפ סָאד טָאה י*

 טָאה קלָאפ סָאד יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא .תורפֹוש יד ןיא

 קלָאפ סָאד טָאה יװַא ,רפש ןּופ לוק םעד טרעהעג
 ןלַאּפעגנייַא זיא רעיומ יד ןּוא ,גנולאש עסיורג ַא טלַאשעג

 טָאטש ןיא ןעגנַאנעגפױרַא זיא קלָאפ סָאד ןּוא ,ךיז רעטנּוא

 .טָאטש יד ןעגנוװצַאב ןּבָאה ייז ןּוא ;ךיז ןגעקַא רעכעלטיא

 ךאמ ַא ןופ ,טָאטש ןיא סָאװ ץלַא טסיװרַאפ ןּבָאה יז ןוא 2

 ַא ןוא ,סקָא ןַא ויב ןּוא ,טלַא זיּב ננּוי ןוֿפ ,יורפ ַא יב

 .דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ,לוייא ןַא ןוא ,ספעש

 טקּוקעגסױא ןּבָאה סָאװ רענעמ ייווצ יד ּוצ ןואי*

 ןּופ זיוה ןיא ןײרַא טייג :טגָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה דנַאל סָאד

 ,יורפ יד ןטרָאד ןופ סױרַא טריפ ןּוא ,הנוז רעד יורפ רעד

 ריא טָאה ריא יװ יװַא ,ריא ּוצ ןרעהעג סָאװ- עלַא ןּוא

 .ןרָאװשעג

 -נַאנעגנײרַא סרעקוקסיוא יד טײלעגנוי יד ןעניז * =

 ןּוא רעטָאפ ריא ןּוא ,ןבֶחֶר טריפעגסיורַא ןּבָאה ןוא ,ןענ

 ןּבָאה סָאװ עלַא ןוא ,רעדירּב עריא ןוא ,רעטּומ 'ריא

 ײז ןּבָאה החפשמ עצנַאג ריא ךיוא ,ריא ּוצ טרעהעג
 רענַאל ןּופ ןסיורעד טוָאלעגרעּביא ייז ןּוא ,טריפעגסױרַא

 ןיא טנערּברַאפ יז ןּבָאה טָאטש יד ןּוא** .לארׂשי ןּופ

 ןּוא רעּבליז סָאד ויולב ;ריא ןיא סָאװ ץלַא טימ רעייפ
 = ןּבָאה ,םילּכ ענרעוייַא ןוא ענרעפוק יד ןּואי ,דלָאג סָאד

 .זלוה סטָאג ןּופ ץַאש ןיא ןּבענעגּפָא ייז טניזעגויוה סרעטָאפ ריא ןּוא ,הנוז יד בָחֶר ןּוא *

 :אֹוְבָי הָוהְי רצוא הוהיל אּוה ׁשֶדֶק לורבּו ג תעחנ כ
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 הדֶחְמתֶא םֶּתְמַשְו םֶרתַהְדִמ םתְחְקְלו ו ומיִרָחָקפ
 | יִלָכּו בַהָח ףֶסָּכ ו לַלְו :ותוא םתְרכעו םָרֹמְל לֵאָרְׂשִי שי

 ערי

 רֶפֹוׁשַה לוקחת םַעָה ַעֹמְׁשִכ יהיו תורפושב ועקתיו םִעָה
 = האחת המוחה לפתו הָלּודְנ הָעּורְּת טעה ועיר

 -תֶא ּומיִרֲחּיַו :ריִעָהדתֶא וְכִי ְּנ שיא הָריִעַה םִעָה אכ
 רוש דַעְוןקָז עו רענִמ הָׂשֶא-דַעְו שיאמ ריִעָּב רֶׁשֲא-לָכ

 -תֶא םילגרמה םישנאה םינשלו :בֶרָחיִפְל רומחו הֶשְו בכ
 יאיצוהו הוה הָשאָהְתיִּב ואב עשוהי רַמָא ץֶרָאָה
 םָּתְַּבְׁשִנ רֶׁשֲאַּכ ּהָל-רֶׁשֲא-לָּב-תֶאָו הָׁשֲאָה-תֶא שמ

 דתרַאְו בחְרדתֶא .ואיציו םילגרמה םיִרָעָגַה ואבו
 -לָּכ תֶאְו ּהָל-רָׁשֲא-לּכ-תַאְ ָהיֶחֵאיתֶאָו זַמִא-תֶאְו היא

 ריעָהְו :לארשי הָנֲַמְל ץוחמ םוחינו ואיצוה ָהיֶתֹוחְּפְׁשִמְדִ
 | ילכו בחו ףסכה | קר ּהָּב-רְׁשֲא-לִכְו ׁשֵאָב ופרש

 הָנֹזַה בָחְרתֶאְו 1הָוהְי-תיּב רצוא ּונְתִנ לֶורַּבַהְו ג תֶׁשְֹּנַה הכ
 .םָׁשֵּתַו עֶׁשֹוהְי היחה הָל-רָׁשֲא-לָּכ-תֶאְו ָהיבָא תיֵּב-תֶאְו
 םיִכָאְלַּמַה-תֶא | הָאיִּבְחַה יִּכ הוה םווה ךע לארשי בֶרָקְּב

 עֶׁשֹהְי עפשו | - ?וחירָי-תִא לגרל עֶׁשֹוהְי הלשירשא וכ
 זבוקי רֶׁשֲא הוה ינפל שיאָה רּורָא רמאל איָהַה תַעָּב
 וריעצבו הָנְְּטַיַי ורכְבַּב זדירי-תֶא תאוה ריִעָה-תֶא הָנָבּו

 ועָמָש וקו עֶׁשֹודִי-תֶא הָוהְי יָה = היִתָלְד ביִצֵי
 | י:ץֶראָהילְבְּב

; 

 ייִמְרַּכוִּב ןכע חשו םֶרֵחַּב לעמ לֵאָרְׂשִייִנְב וָלֲעַמִיַו א
 = הוה ףאזרתמ םהחהְךמ הָדְוהְ הטמל חַרָזְדִב יִּדְבַחְִב

 יֵעָה ֹודיִריִמ םיִׁשָנֲא עשוהי .לְׁש ;לֵאָרְׂשי יֵנְבִּב ב
 םֶהיֵלֲא רמאנ לָא--תיִבְל םָרָקִמ וִא תיִּב-סִע רֶשא
 -תֶא ילודה םישנאה ולעוו ץֶרָאָה-תֶא לה ולע רמאל

 בע "ב ,ו

 טרעהעג ןּבָאה סָאװ עלַא ןוא ,

 יד ןטלַאהַאּב טָאה יז לײװ ;גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב לארשי ןשיווצ ןּבילּבעג זיא יז ןּוא ,ןּבעל טוָאלעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה ,ריא ּוצ
 .ֹוחירי ןקוקוצסיוא טקישעג טָאה ַעּוׁשֹוהי סָאװ םיחולש

 ןייטשפיוא טעװ סָאװ ןַאמ רעד טָאג רַאפ ןטלָאשרַאּפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טײצ רענעי ןיא ןרָאװשַאב טָאה עושוהי ןוא*
 ןייז טימ ןוא ,טסעפטנּורג ריא ןגייל רע לָאז רוָכּב יי ןופ ןבעל םעדנ טימ  !וחירי טָאטש עקיזָאדיד ןעיובפָא טעוו ןוא
 - .ןריט-עריא ןלעטשגירַא רע לָאז ןטסגניי

 .דנַאל ןעצנַאג ןיא ןעווענ זיא םָ ןייז ןוא ,ןעושוהי טימ ןעווענ ויא טָאג וא" = -

 ,ידבַו ןופ ןוז םעד ימרַּכ ןּופ ןּוז רעד ןֶכֶע ןוא ,םרח םעד ןיא .גנושלעפ ַא טשלעפעג ןּבָאה לארׂשי ןּופ ל רעדניק יד ןואי ֹז
 רעדניק יד ףיוא טמירגעג טָאה טָאג ןופ ןרָאצ רעד ןּוא ,םרח םעד ןּופ ןעמינעג טָאה ,הדוהי טבש ןופ ,ןחָרָ ןופ ןוז םעד :

 .לארשי ןופ |

 לז טָאה רע ןּוא ,לֵא-תיֵּב ןופ חרזמ ןיא .,ןְוָא-תיֵּב ןבעל סָאװ יֵע ןייק וחירי ןוֿפ "ןשטנעמ :טקישעג טָאה 'עּושוהי ךןּוא*

 טקוקעגסיוא ןּבָאה ןוא ,ןעגנַאגענּפױרַא ןשטנעמ יד ןענייז .דנַאל סָאד סיוא טקוק ןוא ,ףיורָא טייג :ןנָאז וצ יוזַא ,טנָאזעננָא
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 ןֹּבָאה ןוא ,ןעושוחי וצ טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה "יז ןוא* .יִצ מַה לעײלַא ןילא ּודְמאַּו טשּהי-לֶא ּובׁשִַו :יִָד =

 -;רָא וכו ולעי שיא םיִפְלַא תֶשְלְשּפ וא שיא .םיַּפְלַאְּכ
 - א דול ;הָּמִה טעמ יִּכ םֶעָהלָּכ-תֶא ! הָּמָׁש תילַא יפה =

 ,ןַאמ יטנויוט יירד םּורא רעדָא ,ןאמ טנויוט ײװצ םּורַא | ישְנַא יִנפְל וס שיא םיִפָלֶא תֶׁשְלְׁשִּכ הָמָׁש םִעָהִמ

 ןיהא ןעימ שנ טספרַאד .יִע ןגָאלש ןּוא ןייגפיורַא ןלָאו ה םופדריו שיא הָּׁשִׁשְו םיִׁשלְׁשִּכ יפה יִׁשְנֲא םָהמ וכו :יִעָה
 יי .םַעְהְבְבְל סמי דֶרוּמַּב םֹוּכיו םיִרָבְׁשִה-דַע רעשה ינפל
 | | ו הצר וינפרלע טפו ויתלמש עשוהי ערקו . ;םִיִמְל יה
 יירד םורַא קלאפ ןופ ץיהַא ןעגנַאגעגּפױרַא ןעניוי - ַפָעּולֲעַו לארשי ינקו אוה בֶרָעָהְדדִע הוה ןורא ונפל
 ןשטנעמ יד ראפ ןֿפָאלטנַא ןענייז יז רעּבָא ;ןַאמ טנוט זֵּתְרַבֲעַה 'הָמָל הוה דא ההא עשה רֶמאַֹּ :םשארילע
 יִרמָאַָה יב ונְתא תתל ןדרוהדתֶא הוה םעֶהדתֶא ריבה
 | החמ ינדא יב :ןדריה רָבֵעְּב בש ונלֶאוה ול אַל
 טגָאיענכָאנ יז ןבָאה יז ןוא ,ןַאמ קיסיירד ןוא סקעו םירא = טְועָמְׁשִיו:ויָביאינְפִל ףֶרֶע לארשי ךפה רשא ירחא רמא
 םייב ןגאלשעג ייז ןּבָאה ןוא ,םיִרָּבש ויב רעיוט ןראפ ןופ דזתרֶא ּותָֹרְכִהְ יוניֵלָע ובס ץְרָאָה יבש טפו ינעְנְכה
 ירָמאָפ | גלודְנה ךמַׁשְל השעְתחהמו ץֶרֶאָהְדִמ ּונָמְׁש
 = ּינָפילַע לפנ הָּתַא ה הֶמָל דלפק עָשוהיילָא הוה
 | | .רעסָאװ יוו יֹזַא ןרָאװעג יא = אתא יִתָּוִצ רֶׁשֲא יִתיִרְּב-תֶא .ֵּרְבִע נו לֶאְרָׂשִי אָמָח
 -עג ויא ןוא ,רעדײלק עניו ןסירעצ עושוהי טָאהי מש םִנו ּוׁשֲחְּכ ם ֹובְנ םת םֶרחַהְרמ ֹותְקִל םנְו
 בי טֶהיֵבְיא ינפל םיקל לֵאָרְׂשִי נב ּולְכִי אלו 1 :םהילכב
 תויהל ףיסוא אל םִחל יָה יִכ םיביא ןגפל ונפי הר
 ןּבָאה : ןוא ; ;לארשי ןופ עטסטלע יד ןוא רע ,טנװָא ןיב = ; -תֶא ׁשדִק םֶק ;םֶּבְרַקִמ םוחה ּוריִמְשַת .אלדמא םֶכָּמִע
 טָאה עּושוהי ךּואז | .פָאק רעײז ףיוא דרע טניילעגפיורַא יהלא הָוחְי רמָא הכ יִּכ רחמל ףשדקתה ָּתְרמָאְ םִעָה
 יִנָפל םּוקְל לכות אל לארשי לברק םֶרָח לאְרְשי

 = די רָקְּבב ֶּתְבִרְקִ {םֶכְּבְרַּקִמ םִרחַה םקְריסַהדרע יבוא |
 ּוצ זדנוא ,ןדרי ןרעביא קלָאּפ עקיזָאדסָאד .טכַארּבעג ברי הוי וְְכלי-רֶׁשֲא טָבְשַה הָיהְ םֶכיִטְבִׁשְל |

 רוצרעטנוא ודנוא ידּכ ,ירומָא ןופ טנַאה רעד ןיא ןבעג  םִתָּבִל בֶרְקִּת הָוהְי  הָּנדְכלִי-רְׁשֶא הָלָּפְׁשִמַהְ תֹוָּפְׁשִּמל
 טבלה ה יו ;םיִרָבָנַל ברקו הָוהְי וְכִי רשא תיבחו
 -תֶא רַבָע יִּכ לירְשֶילפיתִאו ותא ׁשֵאָּמ ףֶרֶׂשִי םֶרָחַּמ

 ;קלָאפ עצנַאג סָאד ןײגפױרַא .טינ לָאז :טגָאועג םיא ּוצ

 .קיצעוו ןענייז ייז םורָאװ ,קלָאפ עצנַאג סָאד

 ןנָאלשעג ייז ןופ ןּבָאה יִע ןופ ןשטנעמ יד ןוא*  .יַע ןופ

 ןוא ,ןעונַאועצ זיא קלָאפ ןופ ץרַאה סָאד ןוא ;גנַאגּפָארַא

 טָאג ןופ ןורָא םעד רַאפ דרע רעד ּוצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפ .

 -רעַּבידַא רָאג וטסָאה סָאװ ךָאנ ,רַאה ּוד טָאג ,ייוו :טנָאזעג

 ןבילּבעג ןוא ןענַאטשַאּב ףימ ןטלָאװ יַאװלה ?ןעננערּב

 ןעק סָאװ ,טָאג :ךיד טעב ךיא* !ןדרַי טייז רענעי ףיוא |

  םעד ןרעק .טוומעג טָאה לארשי זַא םעדכָאנ ו ךיא | פת לס \ \

 דנױרַא זלנוא וא ןלעװ ןּוא ,ןרעהרעד ןלעװ דנַאל ןּופ רעעואּב עלַא ןוא נב רעד םורָאװ * .?טנייפ עניי רַאפ ןקַאנ

 0 = ףעמָאנ ןסיורג ןייד רַאפ ןָאט וטסעװ סָאװ ןוא ;דרע רעד ןּופ ןעמָאנ רעודנוא ןדיײנשרַאפ ןוא ןעלגער

 טָאה .טקידגיזעג - .?םינּפ ןייד ףיוא וטסלַאפ ןעד סָאװ ךָאנ ;ףיוא ריד ייטש :ןעושֹוהי וצ טנָאזעג טָאג טָאה " |

 ,םרה ןופ ןעמטענ יא ןּבָאה יז ןוא - ,ןליופאב לז ּבָאה ךיא סָאװ דנּוּב ןיימ ןטערטעגרעביא ךיוא ןּבָאה ייז ןוא ,לארשי

 ּרַאפ ןיוטשַאּב טינ לארׂשי ןופ רעדניק יד ןענעק םורד * .ןכַאז ערעײיז ןיא ןָאטעגנײרַא יא ,טנקיילרַאפ יא ,טעבנעג יא

 ;ךייַא טימ יי טינ רעמ לעוו ךיא ;םרח ּוצ ןרָאװעג ןענייז יז לײװ ,טנייפ ערעייז רַאפ ײז ןרעק ןקַאנ םעד ;טנייפ ערעייו

 יה :ןגָאז טסלָאז ןוא ,קלָאפ טָאד קילײה ןּוא ,ףיוא ייטש * .ךייַא ןשיווצ ןּופ םרח םעד ןקיליטרַאפ טינ טעװ ריא ּביוא

 טינ טסעוו ;לארשי ,ריד ןשיווצ זיא םרח :לארשי .ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה "ווא םורָאװ ,ןגרָאמ ףיוא ךייַא טקיל

 = רעד ןיא ןענענעג ריא טלָאז םּורד < .ךייַא ןשיװצ ןופ םרח םעד ןָאטּפָא טעװ ריא ויּב ,טנייפ ענייד רַאפ ןײטשַאּב ןענעק

 ןּוא ,תוחפשמ יד טיול ןענעגעג לָאז ,ןעמענרַאפ םיא טעוו טָאג סָאװ טבש רעד ,ןייז טעװ סע ןוא ,םיטבש ערעײַא טיול ירפ

 לָאז ,ןעמענרַאּפ סע טעװ טָאנ סָאּו ויוה סָאד ןוא ,רעוייה יד טיול ןענענעג לָאז ,ןעמענרַאפ יז טעװ טָאג סָאװ החפשמ ודה

 -ןיא ןרענו טנערּגרַאפ לָאז ,םרח ןטימ ןרעװ ןעמּונרַאפ טעװ סָאװ רעד ,ןייז טעװ סע ןוא * .רענעמ יד טיול ןענענעג



364 

 טָאה רע לײװ ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןּוא רע ,רעייפ

 טָאה רע לײװ ןּוא ,טָאג ןופ דנוב םעד ןטערטעגרעביא

 .לארׂשי ןיא הֹלָבנ ַא ןָאטעג

 ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז עושוהי טָאה יי

 ירַאפ זיא ;םיטבש ענייז טיול לארשי ןענענעג טכַאמעג

 ןענענעג טכַאמעג רע טָאה *  .הדּוהי טבש ןרָאװעג ןעמונ

 החפשמ יד ןעמונרַאפ טָאה רע ןּוא ,הדּוהי ןופ החפשמ יד
 החּפשמ יד ןענענעג טכַאמעג רע טָאה  .םיחרַז יד ןּופ

 ןעמונרַאּפ זיא ידב] ןּוא ,רענעמ יד טיול םיחרַז יד ןּופ

 יד טיול ויוה ןייז ןענענעג טכַאמעג רע טָאה * .ןרָאװעג

 םעד ,ידב ןּופ ןוז םעד ימרַּכ ןּופ ןּוז רעד ןֶכֶע ןּוא ,רענעמ

 .ןרָאװעג ןעמּונרַאפ זיא ,הדּוהי טבש ןּופ ,ןחַרָז ןּופ ןוז

 ךיא ,ּוט ,ןוז ןיימ :ןענֶכֶע ּוצ טנָאועג עושוהי טָאה יי

 ךיז יז ןּוא ,לארׂשי ןופ טָאג םעד הוהי ּוצ דובּכ ,ךיד טעּב }

 וד סָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז ןּוא ,םיא רַאּפ הדומ

 .רימ ןּופ ןליוהרַאּפ טינ טסלָאז ;ןָאטעג טסָאה

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןעושוהי טרעפטנעעג ןֶכָע טָאה *י

 ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ טקידניזעג ּבָאה ךיא ,תמא

 ןיא ןעועג ּבָאה ךיא ** .ןָאטעג ךיא ּבָאה יװַא ןּוא יױזַא ןּוא |

 טרעדנּוה ײװצ ןּוא ,רֶענִׁש ןּופ לטנַאמ ןטױג ַא ביור םעד

 קיצפופ ויא ןָאװ ריא סָאװ דלָאג גנוצ ַא ןּוא ,רעּבליז לקָש

 ןוא ,ןעמונעגוצ ייז ּבָאה ןּוא ,טסּולגעג ייז ךיא ּבָאה ;לקָש

 ןיימ ןופ ןטימ ןיא דרע רעד ןיא ןטלַאהַאּב ייז ןענייו ןָא

 .םעד רעטנוא זיא רעּבליז סָאד ןּוא ,טלעצעג

 1 ,ח-16 וי ץּוׂשֹוהְי

 עָשיהי םפשיו - :לֵאָרְׂשִיְּב הָלְבִנ הָׂשֶעייִכְו הָוהי תיִרְּכ
 !הָדּוהְי טבש דכְלנ ויָמָבְׁשִל לֶאְרְשייתֶא ברק רק

 יתְרּוה תחפשמ תא דפליו הדוהי תַחַּפְׁשִמ-תֶא ברק ,
 ברקי :ידבז דכליו םיִרָבְנל יקרה תַחַּפְׁשִמיתֶא בדקו חי

 חַרְוּב יִּדְבוְרב יִמְרֹּּב ןֶכֶ דֶכֶּליַו םיִרָבְּנל ֹוְתיִּב-תֶא
 רֹובָכ אָנְיםיִש יִנְּב ןְכָע-לֶא עשוהי רֶמאַֹּו !הָדּוהְי 'הטמל שי

 תיִׂשָע הָמ יל אדנה הדות ולְדַת לארשי יהלֶא הוהיל
 הרָנְמֶא ךמאו עשוהידת ןֶכָע ןעו :יִנָּמִמ רַחַכְּת-לַא כ

 :יִתיִׂשָע תאו תאו לארשי יהא הוהיל יִתאָמָח יִכָא
 םיִלָקְׁש םִיַתאָמּו הָבֹוט תהא רֶעָנִׁש תֶרַא לֵלָׁשַב זֹואְרַאְו כ

 םרֶמחְֶו ולְקְׁשִמ םיִלָקְׁש םיִׁשִמֲח רֶחֶא םָהָז שלו ףֶסָּכ
 הית כו לֲהְה ְךֹותְּב ץֶרָאָּב םיִנְמִמ םֶגֹהְו םָחָּקִאְו

  זינּמְמ .הגה] הָלָהְאָה וצריו םיִכָאְלַמ } עֶׁשֹודְי חלועיו בכ
 םואבָיו לֶהאָה ךותמ םוחקיו :ָהיֶמְחַּת ףֶסּכַהְוילָהֶאְּב כ

 ;הָוהְי ינפל םקצוו לארשי נביל לֶאְו עׁשהְי--לֶא
 .תֶרֶּחַאָה-תֶאְ ףֶסָּכַה"תֶאְו חרב ןֵכָע-תֶא עשוהי חיו דכ

 -;רָאו ֹורֹוׁש-תֶאְו ויִתֹנְּב-תֶאָו ויְנָּבדתֶאְו בַהָוה ןֹוׁשלתֶאו
 למ ל--רֶׁשֲא-לָּכיתֶאְו ולְהֶאתַאְו ונאציתאו ורמָח

 המ עָשוהי מא :רָֹכָע קמע םתא לע ומַע לֵאָרְׂשִיה |
 טָאְרְשיילָכ ותא ומור הוה םוזפ הוהי דרעי וגתְרַכְע

 ומיקיו םיִנְבַאְּב םָתֹא לקס שָאְּב תא מְרִי ןֶבָא יכ
 ןורחמ הָוהְי בשמו הנה יה דע לדג םיִנָבֲא-לַּ ויִלָ
 ךע רֹולָע קָמַע אוחה םִֹקָּמִה םש אֵלָק ןְּכילַע פא
 :הוה םֹיה

 ח
 ךְּמִע חק יָּתילֲָ אָריִתילַא ַעֶׁשֹודי-לֶא הָוהָי רֶמאֹּיַו א

 ךֶדָיְב ית | הֶאְר יעה הל םוקו המָחְלִמַה םעלָּכ תֶא

 קוב ףמק "א ,ח  'ק אוו 22 ,ז

 ןייז ןיא ןטלַאהַאּב ויא סע טשרע ;טלעצעג םּוצ ןפָאלענקעווַא ןענייז ייז ןוא ,םיחולש טקישעג עּושוהי טָאה *י

 וצ טכַארּבעג ןוא ,טלעצעג ןטימ ןופ ןעמּונעגסױרַא יז יז ןּבָאה < .םעד רעטנוא ויא רעּבליז סָאד ןּוא ,טלעצענ

 לארשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי ןוא * .טָאג רַאפ טניילענקעווַא ייז ןּבָאה ייז ןוא ,לארשי ןופ רעדניק עלַא ּוצ ןּוא ,ןעושוהי

 ,ןיז ענייז ןוא ,דלָאג גנוצ יד ןוא ,לטנַאמ םעד ןּוא ,רעּבליז סָאד ןוא ,ןחרַו ןּופ ןוז םעד ןְכָע ןעמּונעג ןּבָאה םיא טימ

 .ּוצ טרעהענ טָאה סָאװ ץלַא ןוא ,טלעצענ ןייז ןוא ,ףָאש ענייז ןוא ,ןע לזייא ענייז ןוא ,ןסקָא ענייז ןוא ,רעטכעט ענייז ןוא

 .רֹוכָע לָאט םּוצ טכַארּבעגפיורַא ייז ןּבָאה יז ןּוא ,םיא

 .נָאט ןקיטנייה טָאג ךיד לָאז ןקילגמּוארַאּפ

 .רענייטש טימ ןפרָאװרַאפ יז ןוא ,רעייפ ןיא טנערב

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ירֹוכָע לָאט

 ?טקילגמּוארַאּפ ודנוא ּוטסָאה סָאװ :טגָאזעג טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא *

 -רַאפ יז ןּבָאה ייז ןוא ;רענייטש טימ טנײטשרַאפ םיא ןּבָאה לארשי ץנַאג ןּוא

 רענייטש ןפיוה ןסיורנ ַא םיא רעּביא טלעטשעגפיוא ןּבָאה ייז ןּוא *

 רעד טרָא םענעי ןעמ טפּור םּורד .ןרָאצמירג ןייז ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה טָאג ןוא ;גָאט ןקיטניײה ףיוא זיּב ןטייטש סָאװו

 "המחלמ עצנַאנ סָאד ריד טימ םענ ;ןטסננַא טינ ןּוא ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז :ןעּוׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ח

 | קלָאפ ןייז ןוא ,יִע ןופ ךלמ םעד טנַאה ןייד ןיא ןּבעגעג ּבָאה ךיא ,עז ;יִע ףיוא ףױרַא ייג ,ףיוא ייטש ןּוא ,קלָאפ

 -.ןקילגמוארַאפ א
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 ןוא וחירי ּוצ ןָאטעג טסָאה ּוד יװ יױזַא ,ךלמ ריא ּוצ ןוא = הָלְלַשקר הכללי וחיריל םיִשָע רֶׁשֲאַּכ הָּכְלמְלו יפל יַע ּוצ ןָאט טסלָאז ןּוא* .דנַאל ןייז ןוא ,טָאטש ןייז ןוא .בָתיִׂשָעְו ;וצְרַאדתֶאְו ֹוריֵע-תֶאְו .וּמַע-תֶאְו יִעָה ְךֶלֶמ"ִתֶא
 טלָאז תומהב עריא ןוא בױרקַאז ריא רָאנ ;ךלמ ריא וצ גם :ָהיֶרֲחַאַמ ריִעְל ברא ץל"סיש םֶכָל ובת ּהתְמָהְב
 | עֶׁשֹוהְי .רַחְבִיַו יה .תולנל הָמְחְלִמה .םעילָכְו ַעׁשֹוהְי
 רעד ףיוא רערעיול ריד לעטש .ךייַא רַאפ ןביור ריא ביַצַּו :הֶליל םחלשיו ליחה יִרֹּכִנ שיא ףלא םישלש
 | .ריא רעטניה ןופ טֶאטש = דלֶא ריֶעַה יִרֲחַאְמ ליִעָל םיִבְרֶא םָתָא ואְר רמאל םָתֹא
 עצנַאג סָאד ןּוא | ,עּושוהי ןענַאטשעגפיוא יא ה "לָכְו ינאו :םיִנכְנ םֶכּלכ םָתיָיְהִו דאמ ריעָהְִמ ּוקיִהְרַּת
 נְמאָרְקִל וַאצידיּכ הָיָהְ .ריִצָה-לֶא בֵרָקִנ ִּתִא רשא םָעָה
 ודע ילחא ואְצַיו " ;םהינפל ונסו הֶנשאָרְב רֶׁשֲאַּ
 רֶׁשֲאַּכ ּוניֵנְפִל םיִמָנ ולמאי יִּכ ריִנָהְדִמ םֶתוא ונקיתה
 ײו טָאה רע ןּוא+ .טכַאנ ייב טקישעגקעװַא יז טָאה ןוא  וםֶתְׁשַרהְו בֶרֹואָהִמּומְקִּת םָמאְו :םֶהיֵנְפִל נס האר
 רעד ףיוא ןרעיול טלָאז ריא ,טעו :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןלױפַאּב ח םֶכָׂשְפָתְּכ הִיָהְו !םֶכְדָיְּב םֶכיֵתְלֶא הָוהְי ּנָתְ ריִעָה-תֶא
 -רעד טינ ךיז טלָאז ריא ;טָאטש רעד רעטניה ןופ טָאטש אר ושעת הָוהָי רֶבְדַּכ ׁשֵאָּב ריִעָהיִתֶא ּותִֹצַּת ריִעָה-תֶא
 0 ב טובשיו \ בראמה"לֶא וכלוו עשה םחלשמו !טֶכְתֶא יתיוצ
 | אוהה הֶלֵלַּב עשוה ל יעל שמ יִעָה ןיבו לאדתיפ ןיב
 ןלעװ רימ טימ טָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ךיא ןיא*  .םָעָה-תֶא דקפו רקּבַּב עשוהי םָכְשִמ = !םִעָה ךֹותְּב
 ןלעװ יז וא ,ןייז טעװ סע ןוא ;טָאטש רעד ּוצ ןענענעג א טםעָה-לֶכְו :יִעָה םֶעָה ינָפְל .לֶאְרְשי ינקו אוה לעמו

 -טנַא רימ ןלעוו ,טשרעווצ יװ יוזא ,ודנוא ןגעקַא ןַײגסױרַא ונח ריִעָה דנג ואבו ושני ןלָע ותא רשא הָמָחְלִּמַה |

 < ןלעת יז םורָאװ ,טָאטש רעד ןופ ןעיצקעווא יז ןלעוו רימ ;ריעל םמ יעָה ץיבו לָא-תיִּב ןיִּב בריא םָתֹוא םֶׂשֵַו שיא זיּב ,זדנוא ךָאנ ןײגסױרַא ןלעװ ייז ןּוא" .ײז רַאּפ ןפיול 7 ביִפלֶא תֶׁשְמֲכ חלה :יִעח ןיכו כ ןנהו יעל ןופצמ
 ןיעה וסווצרווטלה שינה א האפ סח וי = צ"ןרָאְו רעל ןופַצמ יָׁשֲא הָּנֲחַּמַה-לַּכ-תֶא םָעָח ומישיו
 רימ ןּוא ;טשרעוצ לוו יױזַא ודנוא רַאּפ ןפיולטנַא לז ;ןנָאז :קמעה ְךֹתְּב אותה הָליֵַּּב ַעְׁשֹוהְי לו ריעל | םָימ ובקע
 ןּופ ןייטשפיוא טעװ ריא ןּואי = .ייז רַאּפ ןפיולטנַא ןלעװ = ד ריִצָהְהישְנִא ואְצַ \ימיכשיו ורהְמָיו יעָהְידלִמ תואר יז

 טָאה ץּושוהי ןוא ;יַע ףיוא ןייגוצפיורַא ,קלָאפ"-המחלמ
 ,םירובינ עשידלעה ןַאמ טנויוט קיסיירד טלייוועגסיוא

 .טײרּבעגנָא עלַא טייז ןוא ,טָאטש רעד ןּופ רעייז ןרעטייוו

 הוהי ןּוא ,טָאטש יד ןעמענרַאּפ טעוו ןוא ,רעיול רעד ינפל דעומל ומע-לְכו אה הָמָחְלִּמַל לֵאָרְׂשיתאַרְקִל
 | וט ענני רעה ירחאמ ול בֶרואייִכ עַדָי אָל אּוהו הכרעה
 וט לע !רֵּבְרִּמַה ְךֶרֶּד וסניו .םהינפל לֵאָרְׂשִילֶכְו ַעְׁשֹוהְי
 יד ןדניצנָא ריא טלָאז ,טָאטש יד טּפַאכרַאּפ ריא יװ ,ןייז עשה ירחא פרי םהירחא ףדרל דב רשא טיב

 .ריא א טלָאז טָאג ןופ טרָאװ סָאד יו ױזַא ;רעייפ ןיא טָאטש

 0 =  .ןלױפַאּב ְךייַא ּבָאה ךיא ,טעז ;ןָאט
 ןשיווצ ןסעועג ןעגייז ןוא ,טרָארעױל םעד ּוצ ןעננַאגענקעװַא ןענייז יז ןוא ,טקישעג ײז טָאה עושוהי ןואי

 | .קלָאּפ םעד ןשיװצ טכַאנ ענעי טקיטכענעג טָאה עושוהי ןוא  .יִע ןופ ברעמ ןיא ,יִע ןשיווצ ןוא לֵא-תיֵּב
 עטסטלע יד ןּוא רע ןּוא ,קלָאפ סָאד טלייצעגרעביא טָאה ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפענ ךיז טָאה עושוהי אפ

 ןיא םיא שמ סָאװ קלָאפ-המחלמ עצנַאג סָאד ןּוא ** .יֵע ףיוא קלָאפ ןרַאפ סיורַאפ ןעגנַאנעגפױרַא ןענייז קלָאפ ןּופ
 .ןּוא ;יִע ןּופ ןופצ ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ,טָאטש רעד ןגעקַא ןעמוקעג ןענייז ןוא ,טנענעג ןּבָאה יז ןוא ,ןעגנַאגעגפױרַא
 טלעטשעג ײז טָאה ןּוא ,ןַאמ טנזיוט ףניפ םּורַא ןעמּונעג טָאה רע ןּוא *  .יע ןשיװצ ןּוא םיא ןשיווצ ןעוועג זיא לָאט רעד
 עצנַאג יד ,קלָאפ סָאד טלעטשעגסיוא יז ןּבָאה יוזַא < .יַע ןופ ברעמ ןיא ,יַע ןשיווצ ןּוא לֵא-תיֵּב ןשיווצ רערעיול רַאּפ
 ןיא ןעננַאנעג ויא עּושוהי ןוא | .טָאטש רעד ןּופ ברעמ ןיא ליחירעטעה רע ןוא ,טָאטש רעד ןופ ןופצ ןיא סָאװ הנחמ
 | .לָאט ןטימ ןיא טכַאנ רענעי

 יוז ןוא .,טלייִאְעג ךיו טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ יד ןּבָאה יוזַא ,ןעזרעד טָאה יִע ןּופ ךלמ רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא **
 -עגּפָא רעד ןיא ,קלָאפ ץנַאג יי ןוא רע ,המחלמ ףיוא לארשי ןגעקַא .ןעגנַאגעגסיורַא ןענייז ןוא ,טרעדעפעג ךיז ןּבָאה
 ןוא = .טָאטש רעד רעטעה ןּופ םיא ףיוא ןענייז רערעיול זַא טסּוװעג טינ טָאה רע ןוא ,ןיולפ םעד רַאפ ,טייצ רעטדער
 0 .רבדמ ןּופ געוו ןפיוא ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ,ייז רַאפ ןגָאלשעג יװ טכַאמענ ךיז ןּבָאה לארשי ץנַאנ ןוא עושוהי

 ,ןעּושֹוהְי טנָאיעגכָאנ ןּבָאה יז ןוא ;ןגָאױצכָאנ ייז ,ןרָאװעג ןפורענפיונוצ זיא יַע ןיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא :*

 טעװ סע ןּוא* .טנַאה רעיא ןיא ןּבעג יז טעװ טָאג רעיײַא

 ורק יעב זופ ןליו אימ אי - ק וב אי
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 ןוא "  .טָאטש רעד ןּופ ןרָאוועג ןגיוצעגקעווַא ןענייז ןּוא

 ,לֵאיתיַּב ןיא ןוא יֵע ןיא שטנעמ ַא ןבילבעג טינ ויא סע

 ןּבָאה יז ןוא ;לארשי ךָאנ ןעגנָאגעגסיורַא טינ זיא סָאװ

 .לארשי טגָאיעגכָאנ ןּוא ,ןפָא טָאטש יד טזָאלעג

 םעד .סיוא קערטש :ןעּושוהי וצ טגָאזעג טָאג טָאה 5 |

 םורָאװ ,יע טָאטש רעד ןגעקַא טנַאה ןייד ןיא סָאװ ויפש

 -סיוא טָאה עּושוהי ןּוא .ןּבעג יז ךיא לעװ טנַאה ןייד ןיא

 רעד ןגעקַא טנַאה ןייז ןיא סָאװ זיּפש םעד טקערטשעג

 ףיוא ןענַאטשעגפיוא ןענייו רערעיול יד ןוא יי .טָאטש

 = טָאה רע יו .ןפָאלעג ןענייז יז ןוא ,טרָא רעייז ןופ ךיג

 = רעד ןיא ןײרַא ןענייז ןּוא ,טנַאה ו .טקערטשעוסיוא

 טליײַאעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןעגנּוװצַאּב יז ןּבָאה .ןוא ,טָאטש

 יד ןּוא*  .רעייפ ןיא טָאטש יד ןדנוצעגנָא .ןּבָאה ןוא

 ןוא ,ךיז רעטניה טרעקענמוא ךיז ןּבָאה יֵע ןּופ ןשטנעמ

 םּוצ ףױרַא זיא טָאטש רעד ןופ ךיור רעד טשרע ,ןעזרעד

 ןיהַא ןפיול ּוצ חֹוּכ ךיז ןיא טַאהעג טינ ןּבָאה יז ןוא ,למיה

 םּוצ ןפָאלטנַא ויא סָאװ קלֶאּפ סָאד ןּוא .רעהַא רעֶדָא

 .רענָאיכָאנ יד ףיוא טרעקעומּוא ךיז טָאה ,רּבדמ

 רעד ןופ ךיור רעד זַא ןוא ,טָאטש יד ןעגנוװצַאּב ןּבָאה

 ,טרעקעגמוא ךיז ייז ןּבָאה ױזַא ,ןעגנַאגעופיוא זיא טָאטש = =

 ןעגייז ענעי ןוא *  .יֵע ןופ ןשטנעמ יד ןואלשענ ּבָאה ןוא
 ןענייז יז וַא יױזַא ,ייז ןגעקַא טָאטש רעד ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא

 יד ןּוא ,טייז רעד ףיוא יד ,לארׂשי ןיפ ןטימ ןיא ךעוועג

 טינ יז זיב ןגָאלשעג ליז ןּבָאה "יז ןוא .טײז רענעי ףיוא

 ןוא < .םענענורטנַא רעדָא םענעּבילּבעג א ןוָאלּוצרעּביא

 עושוהי

 וא"

 רערעיול יד זַא ןעזעג ןּבָאה לארשי ץנַאג ןּוא ַעּוׁשֹוהְי יוו

 .81-17 ,ח

 רֶׁשֲא לֶא תיֵבּו יִעָּב שיא ראשניאקו :ריִעָהְרִמ ּוקְתָנינ ז
 ופדרינ הָמּותְפ יִעָה-תֶא ובזעיו לארשי ירחא זאציראל

 ןוריפּפ הט) ֶַׁשוהְי-לֶא החי רמאו + :לארשי יִרֲהַא חי
 ןוריפּפ עשה טו הָנְנְתֶא ךדיב יִּכ יִעָהדלֶא ךדָיְּב-רֶׁשֲא

 מֹוקְּמִמ הָרֵהְמ םָק .בֵרֹואָהְו ּוריִָה-לֶא ודָיּב-רֶׁשֲא ש
 ּותיִצּיַוורֲהַמָיו ָהודְּכְליַו ריִעָה ואב ודי תֹוָמנּכ צור

 קדוהו וארו םקירחא יה יִׁשְַא ונפוו ּושָאָּב ריִעָה-תֶא כ
 הנה סֹנָל יָדִי םֶהָב הָיְדאְלו המימְשה ריִצָה ןשע הָלָע

 עשה גדָֹה--לֶא .ּךֵּפִהִנ רֶּבְרִּמַה סל םִעָחְו הוה יי
 קדלע יִכְו ריִצָה-תֶא בָראָה כלב ואר לָארְשי-לָבְו

 -ןמ יִאְצִי הלאו :יִעָ יׁשְנַ--תֶא וכ וכבשו ריעָה ןשע בי
 = הלאו המ הָלֶא דוב .טארשיל ויהי םֶהאָרְקִל י ריִעָה
 :טילפו דיִרָש םהל"ריאשה רתלמדרע םָתְוא = המ
 יהו ::עָשיהְיילֶא ותא וברק יח ושָפַת יִטָה ךֶלֶמ-תֶאְו 2

 רָמְדְמַּב השב יִעָה ,יבשיילפדתא לרחל לֵאָרְׂשִי תֹוִָכְּכ
 * םֶמְּתיִרֵע בֶרֶחייִפְל םֶּלִכ ולְפו וב םופדר רשא

 דלָכ יהיו ;םֶרָהייִפְל התא וכו יעָה טארשידלכ ובשיו הכ
 ףֶלֶא רשע םינש השאזדעו שיאמ אוהה םזּב םילפנה

 ןודיפפ המ רֶׁשֲא ודי בישה"אל + עשוהיו :יִעָה ישנא ל וכ
 לֵלְׁשּו הָמָהְּבַה קר ּ:יָצְח יֵבְׁשי-לְּכ תא םיִרָחַה רֶׁשֲא דע כ

 זר רשא הָוהְי רבדפ לארשי םהל וזזמ איהה רִיעָה
 טכליעדלַת מישו יְִה-תֶא עשוהי ףרשיו ַעְׁשֹוהירתֶא חכ
 ידע ץֵצֶה-לע הָלְּתְיעָה ךֵלמ-תִאְ {הזד םווח ךע הָמָמְׁש טכ

 ותְלְבְנתֶא ּודיִרֹ עשה הָוצ שמשה אובכו בֶרֶעָח תע
 לע ומיקָיַו ריִעָה רעש ֵתָפ-לֶא הוא וכילשיו ץעָהדןִמ |
 ַחָבְִמ שה הבי א = :הזה םויה דע לדג םיִנָבֲאלַּג ל
 הָׁשֹמ הָוִצ רׁשֲאַּ לבי רַהְּב .לארשי והלא הוהיל אל

 קומפ עצמאב אקספ 'דכ | לאמ'בכ

 .ןעושוהי וצ טכַארּבעג םיא וא ,ןקידעּבעל ַא טּפַאכעג יז ןּבָאה יַע ןופ ךלמ םעד

 םעד ןיא דלעפ ןפיוא ,יַע ןופ רעניֹוװַאּב עלַא ןענרהסיוא טקידנעעג ןּבָאה לארׂשי יד זַא .ןעוועג יא סע ןוא יי

 -רַאפ ןענייז ייז זיּב דרעווש ןּופ ףרַאש ןכרּוד ןלַאּפעג עלַא ןענייז יז ןּוא ; ,םיא ןיא טגָאיענכָאנ 2 ןּבָאה ײז סָאװ רּבדמ

 עלַא ןוא * .דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןוא ,יֵצ ןייק טרעקעומוא ךיו לארשי ץנַאג ןּבָאה ,ןרָאװעג טדנעל

 | ןוא יי .יע ןּופ ןשטנעמ עלַא ;טנזױט ףלעווצ ןעווענ ןעניז , יורפ ַא זי ןַאמ ַא ןּופ ,גָאט םענעי ןיא ןלַאפעג ןענייז סָאװ

 רני עלַא טסיוורָאּפ טָאה רע זיּב ,זיפש ןטימ טקערטשעוסיוא טָאה רע סָאװ טנַאה ןייז ןגיוצענקירוצ טינ טָאה עושוהי

 טרָאװ סָאד יװ יױװַא ,ךיז רַאּפ טּביורעג לארשי יד ןּבָאה טָאטש רענעי ןּופ בױרקַאז םעד ןּוא תומהּב יד ראי 2 .ִע ןופ

 ןקיבייא ןַא רַאּפ טכַאמעג יו טָאה ןּוא ,יִע טנערּברַאפ טָאה עּושוהי ןּוא * .ןעּושֹוהי ןלױפַאּב טָאה רע סָאװ טָאג ןופ

 זיּב םיוב ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיוא רע טָאה יֵע ןּופ ךלמ םעד ןוא * .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב שינעטסיװ ַא ,ןפיוה-הברוח

 םעד ןּופ ביל ןטיוט ןייז ןעמּונעגּפָארַא טָאה עמ ןוא ,ןליופַאּב עּושוהי טָאה ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןּוז יד יװ ןוא ;טײצטנװָא

 ןסיורג ַא םיא רעּביא טלעטשעגפיוא טָאה עמ ןּוא ,רעױטטָאטש םעד ןּופ גנַאגנֵא םעד רַאפ ןפרָאװעגקעװַא) םיא ןּוא ,םיוב

 | .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב וטייטש סָאװנ .רענייטש ןפיוה

 רעד השמ יװ יוזַא יי לבי גרַאּב ןפיוא : לארׂשי ןופ טָאג םעד הוהי ּוצ חבומ ַא טיובעג עּושוהי טָאה .לָאמסנעד 5 - 
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 קרשמ תרות רָפְסְב ֿבּותָכַּכ לארשי ינְב"תֶא ההד
 וטעוו לזר ןהילע ףינהדאלי רֶׁשֲא תומלש םיִנְבֲא חבָזמ
 בל םִנָבְאהְילִע םשדבתְכו + ;םיִמָלְׁש ּוהבז הוהיל תולע ול
 ל יילָכְו;לֵאָרְׂשִי נב ינָפל בְֵּכ רֶׁשֲא הָׁשֹמ תֶרֹוּת הָנְׁשִמ תא
 .(הדזמּו | הֶּזִמ םיִדְמִע ויטפשו | םיִרְמְׁשִו ןשי לֵאָרׂש
 לגכ הָוהְי-תיִרְּב ןורא ! יאְׂשִנ םִילה םיִנֲהְּכַהֶנגןֹרָאָל
 - לביערַה לימילָא יְצִָהְו םירְזרה לומדלא ויִצַח חְרְוְִּ
 לֵאָרׂשִי םֶעָהתֶא דֶרֶבֶל הָוהְידְבָע העמ הא רֶׁשֲאַּ
 -ל הָכְרְּבַה הָרֹּתַה יבר-לָע-תֶא ג אָרָק ןְכייֵרֲהַאְו :הָנֹׁשאִרְּב
 הל לָכִמ רָבָד היה"אל !הָרֹוּתַח רֶפְְּב בוכַ-לְכְכ הָלָלְקִהְו

 .לֵקְקילְּכ דג עָשוהְי ארָקיאל רֶׁשֲא השמ הוצ-רֶׁשֲא |
 וָּמרקְּב לה רגהו ףטהו םיִשָנה לארש

 | 'ֹט |
 א רהב ןייהיה רָבָעְּב שא שבלמַחלּכ עֶמְׁשִכ יהי
 יה ןִנְבּלַה לימילָא לודגה םיַה ףוח טכבו הלפשבו
  וָדְחַי וִצְבַכְתִיַנ  :יסוביהו יוהה יורפה ינַענְּכַה .ירֹמֶאָהְ

 ויֵבְׁשְו  ;רֶחֶא הָּפ לֵאְרשיעו עֶׁשֹוהְיִע םחְלַהְל |
 ד ושעוו :יִעָלְו ותיריל עָשוהי השע רֶׁשֲא תא ועְמָׁש ןעֶבִ
 םיִלְּב םיִקׂש וחקיו וריטצו .וקליו הָמְרָעְּב מַה
 = ה תֹולַָּת ;םיררענו םיִעָקְבמּוםיִלְּב יי תודאנ םֶייִרֹומֲחַל
 = לכו םהילע תֹלָּב תומְלְשּו םֶליֵלְנִרְּב הואלְטִמּו תְלּב
 ו -ששָא עשוהיזלא וכלי !םיִדָּקִנ הָיָה שב םֶדיִצ םֶחְל
 .ץראמ לאְרְש שיִא-לָאָו - טמא לנגה החמה
 ז יׁשיִא ֹורְמאַּו :תיִרְב ונְל"ּותְרִּכ הָּמֵעְוּונאָּב .הָקֹוחְר
 -תֹוָרְכָאְּדיִאְו בֵׁשֹוי הָּתַא יִּבְרִקְּב ילוא יוחְהְדלֶא לֵאָרְׂשִי
 ח ּמאֹיַנ ּונֲחָנֲא ְךיֶדְבִע עשה לא וְְמאַֹּו ! תיִרְב ל
 ּ אד יהְמאָמ :ואָבּמ ןיאמו םָּתַא יִמ ֶׁשֹהְי םָהילֲא
 עי

 '1 דיתי ורק רמאיו : ,ט

 עושוהי

 = ;לארשי ןופ רעדניק יד ןלױפַאּב .טָאה טָאג ןופ טכענק |
 זוֿבומ ַא :השמ-תרות ןופ ךוב ןיא ןבירשעג טייטש סע יוו

 -עגּפױא טינ יז ףיוא טָאה עמ סָאװ ,רענייטש עצנַאג ןופ

 םיא ףיוא טכַארּבעגֿפױא ןבָאה ייז ןוא  ,ןֹוייַא ןַא ןּביֹוה

 .רעפּפָאדירפ טכַאלטעג ןוא ,טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב
 רענייטש יד ףיוא ןּבירטעגפיוא ןטרָאד טָאה רע ןּוא *

 ןבירשעו טָאה רע סָאװ ,השמ-תרֹוּת ןופ גנורזחרעביא ןַא

 ץנַא ןוא 5  .לארשי ןופ רעדניק יד ךופ .טכיזעננָא ןיא

 ערעײז ןֹוא ,רעעופיוא ןוא .עטסטלע ערעייו ןוא ,לארשי

 רעצעי ךופ ןוא טייו רעד ךופ ןענַאטשעג ןענייו ,רעטביר =

 ןּבָאה סָאװ יול טבש ןּופ םינהפ יד רַאּפ ,ןורָא ןּופ טז

 רעדמערפ רעד ױזַא--דנוּב סטָאג ןופ ןורָא םעד ןגָארטעג

 גְרָאּב ןועקא ַײז ךופ .טפלעה ,רענערָאּבעגנײָא רעד לו

 השמ ₪ ױזַא ,לָביֵע גרַאּב ןגעקַא יז ןופ טפלעה ןוא , םיזרג

 ןשטנעב וצ ןליופאב רעירפ ןּופ טָאה טָאנ ןּופ טכענק רעד

 טנעיילעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא 4 - .לארׂשי .קלָאפ סָאד

 ,הללק יד ןּוא הכרב יד ,הרֹוּת רעד ןופ רעטרעװ עלַא

 .הרֹוִּת רעד ןּופ ךיב ןיא ןבירשעג טייטש סָאװ ץלַא יוו יױזַא
 ,ןליופַאּב טָאה השמ סָאװ .ץלַא ןופ טרָאװ ַא ךעוועג טיניי

 דנײַא רעצנַאג רעד רָאפ טנעײלעג טינ טָאה ץושוהי סָאװ

 ביק ענילק יד ןוא ,רעּבײװ יד ןוא ,לארשי ןופ נולמַאז

 ,ליז ןשווװצ ןעגנַאגעגטימ זיא סָאװ ןדמערפ םעד ןּוא ,רעד

 ,גנורעדינ רעד ןיא ןוא ,גרעּבעג םעד ןיא ,ןדרַי טייז רעד ףיוא סָאװ םיכלמ עלַא וָא ,ןעװעג זיא סע ןואי ₪ |
 רעד ,יוָהּפ רעד .יִנֲעַנּכ רעד ,ירומָא רעד ןּוא ,יִּתִח רעד ,ןֹונָבל ןגעקַא ,לודָנַהדמי ןופ גערּב ןצנַאג םעד ףיוא ןוא

 ןעישוהי :טימ ימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ,םענייא ןיא טלמַאועגנײַא ךיז ײז ןּבָאה יװַא* ,טרעהרעד ןּבָאה ,יסּובי רעד ןּוא ,יוח

 - .ליומ ןייא טימ ,לארׂשי טימ ןּוא

 ןָאטעג ןּבָאה ךיוא לז ןּוא + ;יֵצ ךצ ןוא וחירי ּוצ ןָאטעג טָאה עושוהי סָאװ טרעהעג ןּבָאה ןועבג ןופ רעניֹוװַאּב לד ןּוא *

 דייא ערעייז רַאפ קעז עטצינעגּפָא ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא ; טלעטשרַאפ ךיז ןּבָאה ןוא ןעגנַאגעג ןענייז ןוא ,טייקיטסיל טימ

 ךיש עטעטַאלרַאפ ןוא ענעגָארטעגּפָא ןּוא* ; ,ןעלגָאלגײװ ענעדנוּבעגפיונוצ ןוא ענעטלָאּפשעצ ןּוא עטצינעגּפָא ןּוא ,ןעל

 טנקירטרַאֿפ ןעוועג ויא גנורעצ רעִייז ןופ טיורּב עצנַאג סָאד ןוא ;ךיז ףיוא רעדיילק ענעגָארטעגּפָא ןוא ,סיפ ערעייז ףיוא

 רענעמ לד ּוצ ןוא | םיא ּוצ טנָאזעג ןבָאה ןוא ,לֶגלֶג ןייק רענַאל ןיא ןעושוהי ּוצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןּוא* | .ךעלקערּב ףיוא

 - ר .דנוב ַא ודנוא טסילש דנּוצַא ןוא ,ןעמוקענ רימ ןענייז דנַאל ןטייוו ַא ןופ :לארשי ןּופ

 ?דנוּב א ןסילש ריד ךיא ןעק יװ ןוא ,זדנוא ןשיװצ ּוטסציז רשפא :יִוָח םעד ּוצ טגָאזעג לארשי ןּופ רענעמ יד ןּבָאהי = =

 / .?ריא טמּוק ןענַא וו ןּופ ןּוא ?ריא טייז רעװ :טנָאזעג ייז ּוצ ַעֹוׁשֹוהי טָאה .רימ ןענייז טכענק ענייד :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג יז ןּבָאה *
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 ןענייז דנַאל ןטײװ ַא רעײז ןופ :טנָאועג םיא ּוצ ייז ןּבָאה*

 ןייד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּבילּוצ ,טכענק ענייד ןעמוקעג

 ץלַא ןוא ,גנורעה ןייז טרעהענ ןּבָאה רימ םורָאװ ;טָאג
 טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא * ,םִיַרצִמ ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ |

 רענעי ףיוא סָאװ ירּומָא םעד ןּופ םיכלמ ײװצ יד ּוצ ןָאטעג

 םעד נֹוע ּוצ ןוא ,ןובשח ןּופ ךלמ םעד ןוחיס ּוצ ,ןדרִי טייז
 עג ודנוא ּוצ ןּבָאהיי .תֹורָּתשַע ןיא סָאװ ןֶשֶּב ןופ ךלמ

 .רעזדנוא ןּופ רעניֹוװַאּב עלַא ןּוא ,עטסטלע ערעודנוא טגָאז

 ןּוא ,געװ ןפיוא גנורעצ ךיז טימ טמענ :ןגָאז ּוצ יוזַא ,דנַאל

 טכענק ערעיײַא :ייז ּוצ ןגָאז טלָאז ריא ןוא ,ןגעקטנַא יז טיינ

 -סָאד < .דנוּב ַא ודנּוא טסילש דנּוצַא ןּוא ;רימ ןענייז

 ךיז רימ ןּבָאה טײהרעמערַאװ-סרעזדנּוא טיורּב עקיזָאד

 גָאט םעד ןיא ,רעזייה ערעודנוא ןופ טימרעד טוייפשרַאּפ

 ויא טָא דנּוצַא ןוא ,ךייַא ּוצ ןייג ּוצ סױרַא ןענייז רימ סָאװ

 עקיוָאדיד ןוא .ךעלקערּב ןרָאװעג ןוא ,טנקירטרַאפ סע

 ןעװעג ןענייו ,טליפעגנָא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןעלגָאלנײװ

 עקיזָאדיד ןּוא ,ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ יז ןענייז טָא ןוא ,יינ

 ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא ןענייז ערעודנוא ךיש ןוא רעדיילק

 .געװ ליפ רעייז ןּופ

 ,גנורעצ רעייז ןופ ןעמּונענ ןָאה רענעמ יד ןּוא +

 .עושוהי ןּוא **  .טגערפעג טינ ײז ןּבָאה ליומ סטָאג ןּוא

 יז ,דנוב ַא ןסָאלשעג יז ןוא ,ייז טימ םולש טכַאמעג טָאה

 .ןּבעל ןזָאל ּוצ

 .ןרָאװשעג

 עושוהי

 ;םִיָרְצַמְּב הָׂשָע רֶׁשֲא-לָּכ תרֶאְ וש ועמש י-

 :םהל אכ |

 יז ןּבָאה הדע רעד ןופ ןטשריפ יד ןוא

 (דכ) 23-0) 9 , :

 יב ךיֶהֹלֲא הָוהְי םשל ְּךיֶדָבֶע ּואָּב דאָמ הסוחר ץראמ
 | תא

 - ןהריה רֶבַעְּב רֶׁשֲא יֵרֹמָאָה יכלמ ינשל הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לָּכ
 : :תוְְמְשַעְ רֶׁשֲא שְּבִהִדלִמ ועל ןובְשַח ּךֶלֶמ ןוחיסל |
 וחק רמאל ּונָצְרַא יִבְׁשי--לָכְו לוניקז ונילא ּורְמאָה א

 םֶהילֲא םֵּתְרַמֲאַו םֶתאָרְקִל וכלו .דרדל הְריִצ םָכְרָיְב
 זכה ּונמְחַל | הז :תיִרְב ונלותרכ הָּתַעְו וחְנַא םֶכיֵדְבַע בי

 הָתַעְו םֶכיֵלֲא תָבְלְל ּונֵתאֵצ םֹיָב וניֵּתְּבִמ ותא ּונְדִיטְצִה
 ונאלמ רֶׁשֲא לה תודאנ הֶלֶאְו :םידקנ הָיָהְו ׁשֵבָי הנה ע

 ולָכ ּנֵלְעַו וניתומלש הלאו יּקַּבְתִה הִָהְו םישדח
 יִפ--תֶאְו םֶדיֵצְמ םיִׁשָנֲאָה וחקוו :דֶאְמ דרדה ברמ די
 םֶהָל תֶֹרֶכיו .םֹולָׁש עשה םהְל שע :ולֵאָׁש אל היה וט
 הצקמ יהיו :הָדעָה יאש םָכְל עְבְשַו םֶתֹיַחְל תיִרְּב ₪

 יי ועמשיו תיִרְּב םֶהָל ּותְרַּכ-רֶׁשֲא יִרָחֶא םיִמָי תֶׁשֶלָׁש
 ייִנְב ּועְסַּו !םיִבְׁשִי םה ֹוּבְרִקְבּ וילֶא םַה םיברק *

 ןיעְבְג םֶהירָש רשילשה םֶּב הרעל ואביו קארש

 ;ביאישנהילכ + ורמאה : ! טא לג הדעה = טי
 לֵאדְׂשִי יִהלֲא הוהיב ספל ּנֲעַּבְׁשִנ ונחנַא הָדעַהְלבְלֶא

 קריחהו םֶהָל השענ תא] {םֶהָּב עונל לכו אל הָּתַעְו כ
 ונְְַּׁשִנירֶׁשֲא הָצובְׁשַה-לַע 5 ףצק טיִלָע הָיַהידאלו םתוא

 ביצע יבטח ויה ויחי םיאישנה םֶהיֵלֲא ורמאיו
 !טביִאיִׂשנַ םהל ורּבִד רֶׁשֲאַּכ היעַה-לֶכָל } םִיַמייֵבֲאְׁׂשִ

 םֶהיּמַר והָּמָל רֶמאֹל םַהיִלֶא רפדיו עשוי םֶהְ אָרְקִיו ככ
 נְָּרקְּב םָּתַאְו דאָמ םָּכִמ ּוָחְנָא םיִקֹוחְר רמאל ּונְתא

 דבָע םֶּכִמ תַרֶּבִייאְלְו םָקַא םירורא הָּתִעְו ;םיִבָׁשְי כ

 -תרָא וו :יָהלֶא תובל םִיייִבאָׂשְו םיצע ימי

 זַא טרעהעג ייז ןּבָאה ,דנּוּב ַא ןסָאלשעג ייז ןּבָאה יז יװ םעדכָאנ געט יירד ןופ ףוָס םּוצ ןעװעג זיא סע ןּוא יי

 ןיא ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,ןגיוצעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא * .יײז ןשיװצ ןציז יז וַא ןּוא ,ייז וצ טנָאנ ןענייז ייז

 .םירָעי-תירק ןּוא ,תֹורָאּב ןּוא ,הָריפּכ ןּוא ,ןֹועְבִנ ןעוועג ןענייו טעטש ערעײז ןּוא

 םעד הוהי ייּב ןרָאװשעג ייז ןּבָאה הדע רעד ןּופ ןטשריפ יד לײװ ,ןגָאלשעג טינ יז ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד רעּבָא

 .ןטשריפ יד ףיוא טלמרּומעג טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא .לארׂשי ןּופ טָאג

 .גָאט ןטירד ןפיוא טעטש ערעייז

 ןוא ,לארשי ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב ןרָאװשעג יז ןּבָאה רימ :הדע רעצנַאג רעד ּוצ טגָאזעג ןטשריפ עלַא ןּבָאה יי

 ןּופ ןרָאצ ַא ןייז טינ לָאז ודנוא ףיוא ידּכ ,ןּבעל ןזָאל ייז ןּוא ,ןָאט יז רימ ןזומ סָאד *  .ןרירנָא טינ דנּוצַא יז ןרָאט רימ

 ןוא .ןּבעל ןביילב ייז ןלָאז :ייז ןגעװ טגָאזעגנָא ןּבָאה ןטשריפ יד ןוא * .ןרָאװשעג יז ןּבָאה רימ סָאװ העּובש רעד ןגעװ

 .ייז ןגעוו ןסייהעג ןּבָאה ןטשריפ יד יװ יװַא ,הדע רעצנַאג רעד רַאפ רעּפעשרעסַאװ ןוא רעקעהצלָאה ןרָאװעג ןענייז ײז

 :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טרַאנעג ודנוא ריא טָאה סָאװרַאפ :ןנָאז וצ יוזַא ,טדערעג ייז וצ טָאה ןּוא ,ןפורעג יז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא <

 -סיוא טינ לָאז סע ןּוא ,ןטלָאשרַאפ ןייז ריא טלָאז דנּוצַא ןוא * ?זדנוא ןשיװצ טציז ריא ןעוו ,ךייַא ןופ טײװ רעַײז ןענייז רימ

 .טָאג ןיימ ןּופ זיוה םעד רַאפ רעּפעשרעסַאװ ןוא רעקעהצלָאה ןּוא טכענק ַא ךייַא ןופ ןייג



 .הָוהְי הצ רֶׁשֲא תֶא לולכעל דג דגה דנה יִפ ּורְמאֹּ עשוהי
 ץֶרָאָה--לָּכיתֶא םֶכָל תַתְל ֹוּדְבִע הָׁשֹמ--תֶא ליָחֹלֶא
 דָאְמ ארי םֶכיִנְפמ ץֶרָאָה יֵבָׁשי-לֶּכ--תֶא .דיִמְׁשַהְלּו
 :הָוה רֶבֶּדַה-תֶא השעוו םֶכֵנְּפִמ וניִתֹׂשְפִנְל

 כ םֶהְל שעיו :השע ונל תושעל ּךיניֵעְּב ךשיכו בופפ דחיב |
 כ עָשוהְי םִפַו :םיִנְרֶה אָלְולֵאָרְׂשינְּב ךימ םֶתֹוא לון
 הוהי חפומלו הדעל םִימייִבְְַׂו םיִצֵעיִבְמִח אולה םּזּב
 :רַחְבָי רֶׁשֲא םיִקּמהילֶא הוה םֹּיַהדַע
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 אָעָשוהְי דכלחיּכ םלשּור למ .קרצהנדא עמשכ יה
 ךּכ הָכְלַמְלּ לחיריל הַשָע רשאּפ המירו .יעָהדתֶא
 לֵאָרְׂשִי-תֶא ןֹועְבִנ יֵבְׁשִי ו ומילְׁשִהיִכְו הָּכְלַמלּו יְִל הֶׂשש
 ג ןרָחַאְכ ןֹועְבִג הָלֹודְג רע יִּכ ראָמ ואְריַו :םֵּברִקְּב יו יו

 ָריֵׁשְנָא--לֶכו יעהְמ הָלֹודְג איה יִכְו הָכְלְמִּמַה יִרְע |
 : לק םהוה"לֶא םֶלְשּורָי ךלמ קָדצינְֶא הלשיו :םירבנ |

 שיק ל"דלמ פיל תומרודדלמ םָאְרִּפ-לֶאְו ןֹורְבִל
 ר זירּמְַו ינְרשו ילֵאלֲע :רמאֵל ןולגעךלמ ריִבְד-לֶאְו
 :ילארשי יֵנְּב-תֶאְו עשוהיהתא הָמיִלְׁשִהייִּ ועְבִנ-תֶא
 ה -ךֶלֶמ םִָׁשּורְי ךלמ ירֹמֲאָה יכלמ\ תשמח ולעיו ופְסֶאו
 "ָכְו ףה ןֹולְנֶע-ךלֶמ ׁשיִכְליִדלְמ תומרידדלמ ן וָרְבָה
 יַׁשְנַא וחלש :ָהיֶלָע ומֲחְּלַַ ןועבנילע וחיו םֶהיֵנֲחִמ
 ףרת"לא רפאל הלְגְלִגַה הָנַחְמהְדלֶא עשוה"לא ןֹועְבִנ |
 ונע מ העישוהו הלהמ ונילא הלע ךידבעמ יד
 לע .:רָהָה יבש יִרמָאָה יָכְלַמילְּכ עלא וצְבְקְנ יב
 -לֶכְו מע הָמָחְלְּמַה םעילָכְו אוה לֶנְלִנַד-ךֵמ עשוהי
 "המ אָריתלַא טֶׁשֹוהְי-לֶא הָוהְי רמו ליה ירו
 5 אָבְמ ְִנְפְּ םֶהֵמ שיא דמעידאל םיִּתַהְנ ףְדָיִב יִּכ

 = חכ ננה הדָּתִעְו

 ..ךַאז עקיוָאדיד ןָאטעג רימ ןּבָאה

 -03 עושוהי
 :טנָאזעג ןּבָאה ןּוא ,ןעושוהי טרעפטנעעג יז ןּבָאה *

 ,טכענק ענייד ןרָאװעג טלייצרעד זיא טלייצרעד לײװ

 ,ןהשמ טכענק ןייז ןלױפַאּב טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ סָאד

 עלַא ןקיליטרַאפ ּוצ ןוא ,דנַאל עצנַאג סָאד ןּבעג ּוצ ְךייַא
 רעייז ןּבָאה רימ ןּוא ,ְךייַא רַאפ ןופ דנַאל ןּופ רעניֹװַאּב
 | םּורד ;ךייַא ןופ תושפנ ערעודנוא רַאּפ ןגירקעג ארֹומ

 ןענייז טָא דנּוצַא ןוא **

 ןיא קיטרַאפטכער ןוא טּוג ויא סע יו ;טנַאה ןייד ןיא רימ

 | .וט ,ודנוא טימ ןָאט ּוצ ןגיוא עיד

 - ליצמ : טָאה ןוא ,ןָאטעג יוזַא ײז טימ טָאה רע ןּוא *

 יין ןּוא ; לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּופ טנַאה רעד ןופ ןעװעג
 טכַאמענ : טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא יי .טעגרהעג טינ יז ןּבָאה

 | -רעסַאװ רַאפ ןּוא רעקעהצלָאה רַאפ גָאט םענעי ןיא
 ויּב ,טָאג ןופ חּבזמ םעד רַאפ ןוא ,הדע רעד רַאפ ,רעּפעש
 -טיוא טעװ רע סָאװ טרָא םעד ןיא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא

 .ןלײװרעד

 .ןופ ךלמ רעד קְדֶצינֹודַא יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא* ₪
 ןעגנּוװצַאּב טָאה עושיהי זַא טרעהעג טָאה םִיַלָׁשּורי

 ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ יװַא זַא ;טסיװרַאפ יז טָאה ןּוא ,יִצ
 וצ ןּוא יִע ּוצ ןָאטעג רע טָאה ױזַא ,ךלמ ריא ּוצ ןוא וחירי

 טכַאמעג ןּבָאה ןֹועְבִנ ןופ רעניֹוװַאּב יד זַא ןוא ;ךלמ ריא

 ןּבָאה * ;ייז ןשיווצ ןּבילּבעג ןענייז ןּוא , לארשי טימ םולש

 .עסיורג ַא ןעװעג ויא ןֹועְבִנ לײװ ,ןגירקעג ארומ רעייו ייז
 ןענייז ןשטנעמ עריא עלַא ןוא ,יִצ ןופ רעסערג ןעוועג ויא יו ליוו ןוא ,טעטש" -הכולמ יד ןופ ענייא יװ יוַא ,טָאטש

 םֶאְרַּפ ּוצ ןוא ,ןֹורבֶח ןופ ךלמ םעד םֶהֹוה וצ טקישעג טָאה םִיַלָשּורי ןופ ךלמ רעד קְדְצִנּודַא ןוא*  .םירוביג ןעװעג
 טמּוק * :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןֹולגָע ןופ ךלמ םעד ריבד ּוצ ןּוא ,שיכֶל ןּופ ךלמ םעד ַעיִפָי ּוצ ןּוא ,תּומרָי ןופ ךלמ םעד
 יד טימ ןּוא ןעושוהי טימ םולש טכַאמעג טָאה יז לײװ ,ןֹועְבִנ ןגָאלש ךימָאל ןוא ,רימ טפלעה ןּוא ,רימ ּוצ ףױרַא
 | .לארׂשי ןּופ רעדניק

 ךלמ רעד ,םִיַלָשּורי ןופ ךלמ רעד ,ירּומָא ןופ םיכלמ ףניפ יד ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןּוא טלמַאועגנייַא ךיז ןּבָאה *
 -עג ןּבָאה יז ןּוא ,תונחמ ערעייז עלַא טימ יז ,ןּולגָע ןופ ךלמ רעד ,שיכָל ןופ ךלמ רעד ,תּומרָי ןופ ךלמ רעד ,ןורבָח ןּופ
 | | .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןוא ,ןֹועְבִנ ףיוא טרענעל

 ענייד ןוָאלּפָא טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,לֶגֹלִג ןייק רעגַאל ןיא ןעושוהי ּוצ טקישעג ןֹועְבִנ ןופ ןשטנעמ יד ןּבָאה ?
 ןּופ םיכלמ עלַא םורָאװ ;ייּב ודנוא ייטש ןוא ,זדנוא ףלעה ןוא ,ךיג ףיוא ודנוא ּוצ ףױרַא םּוק ;טכענק ענייד ןופ טנעה

 | | י-ה | .ודנוא ףיוא טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה ,גרעּבעג םעד ןופ רעניֹוװַאּב יד ,ירּומָא -
 .םירֹוּביִג עטידלעה עלַא ןוא ,םיא טימ קלָאפ-המחלמ עצנַאג סָאד ןוא רע ,לֶגלִג ןופ ןעננַאנענּפױרַא עושוהי זיאז

 ;טנָאה ןייד ןיא ןּבעגעג ײז ּבָאה ךיא םורָאװ ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןעושוהי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא *
 ויא טכַאנ עצנַאג יד ;םיצולפ "יז ףיוא ןעמוקעג ויא ץושוהי ןוא* .ריד רַאפ ןײטשַאּב טינ טעו יז ןּופ רענייק
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 -עצ ײז טָאה טָאג ןּוא * .לֶנְלִג ןופ ןעננַאגעגפױרַא רע

 ןסיורג ַא ןגָאלשעג ייז טָאה רע ןּוא ;לארשי רַאפ טלמּוט

 געװ םעד ףיוא טגָאיעגכָאנ ייז טָאה ןּוא ,ןֹועְבִנ ןיא קַאלש
 יב ןגָאלשעג ייֵז ןּוא ,ןֹורֹות-תיֵּב ןופ גנַאגפױרַא םעד ןּופ

 ,הָדְקִמ ויּב ןּוא ,הָקָזַע ןענייז ייז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא יי
 םעד ףיוא ןעװעג ןענייז יז ןעוו ,לארשי רַאפ ןפָאלעג

 ףיוא ןפרָאװעגּפָארַא טָאג טָאה ,ןֹורֹוח-תיֵּב ןּופ גנַאגּפָארַא

 ןענייז יז ןוא ,הָקֵזַע זיּב ,רענייטש עסיורג- למיה ןּופ יז
 ןּברָאטשעג ןענייז סָאװ יד ןעוועג ןענייז רעמ .ןּברָאטשענ
 לארשי ןופ רעדניק יד סָאװ יד יװ ,רענײטשלגָאה יד ןופ
 | .דרעווש ןטימ טעגרהעג ןּבָאה

 םעד ןיא--טָאנ וצ טדערעג עושוהי טָאה לָאמסנעד <
 - "ניק יד ּוצ ירֹומֶא םעד ןּבעגעגרעּביא טָאה טָאג סָאװ גָאט

 ןופ ןגיוא יד רַאּפ טנָאזעג טָאה רע ןוא-לארשי ןופ רעד

 :לארשי

 ,ןֹועְבִנ ןיא ליטש ייטש .ןוז

 !ןּולָיַא ןופ לָאט ןיא ,הנבל ןּוא

 ,ןענַאטשעג ליטש זיא ןוז יד ןוא 1

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה הנבל יד ןּוא

 .טנייפ ענייז ןָא ןעװעג םקונ ךיז טָאה קלָאפ סָאד ויב =

 טָאה ןוז יד ןּוא .רָשָי ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד

 -עג טינ ךיז טָאה ןּוא ,למיה ןּבלַאה ןיא טלעטשעגּפָא ךיז
 גָאט ַאוַא ןוא * .גָאט ןצנַאג ַא םּורַא ןיינוצרעטנוא טלײַא

 זַא ,םיא ךָאנ רעדָא םיא רַאפ ,ןעװעג טינ זיא רענעי יוז

 םורָאװ ;ןשטנעמ ַא ןּופ לוק םעד ןכרָאהעג לָאז טָאג

 .לארׂשי רַאפ ןטלַאהעג המחלמ טָאה טָאג

 תי עושוהי

 ;ְגְלִגַד-ןִמי הָלָע ! לילה םֶאְתִּפ עָשוהי םֶהיֵלֲא

 ןוַעְבִנְּב לח הקמ םַכיו לֶאְרְשְי ינפל הוה םמהוו י
 :הדקמ"דעו הקוע"דע םפןרוחהתיב הלעמ דרה ספדרה

 הוה ןרוח"תיב דַרֹומְּב םה לֵאְרְׂשִי יִנפִמ | םֶמנְּב יהיו אי
 ותמי הקזע"דע םימשהְרמ תל םיִנָבַא םֶהיֵלֲע ךילָשה
 לֶאְרְשי גב נה רֶׁשֲאְמ דרב ינְבַאְּב ותמדרָשַא םיבר

 -תֶא הָוהְי תַּת םֹויִּ הוחיִל עֶׁשוהְי רֵּבַדְי וא  :בֶרָחְּב בי
 שמש לֵאָרְׂשִי ינעל | רמאיו לארשי נב נפל ירמאה

 דע ַחַרָ שמשה םלוו :ןוליא קְמעֶּב חַרָי םוד ןועְבְנְּב +
 רמו רשיה רפס"לע הָבּותְכ איהדאלה ויביא יונ םקוידע

 אלו :םיִמָּת םויִּכ אובל ץֶא"אלו םִיַמָׁשַה יִצָחּב ׁשֶמָּׁשַה די
 שיא להב הָוהְי עָמְשל וירחאו וינְפִל אוהה םֶזּכ הָיָה

 לֵאָרְשי-לָכְו טָשֹהְי בשיו ;לֵאָרְׂשל םֶחָלְנ הָוהְי יִּכ ט
 הּלִאָה םיִמְלּמַה תֶׁשמֲח ופנו :הָלנְלִנַה הֲָחַמַהילא וּמִע =

 ואצמנ רמאל עשוהיל ךגו !הֶרֵּקַמְּב הָרֶעְּמַב ואְבָהִ
 ַעָשוהְי רֶמאָיַו :הֶדְקַמְּב הָרָעמַּב םיִאּבְַ םיִכְָּמַה תֶׁשֶמֲח חי

 םיִׁשָנָא ָהיֶלָע ודיקְפהְו הָרָעְּמַה ִפ-לֶא תֹולֹדְג םיִנָבַא ול
 .םֵּתְבנוםֶכיִבְֶא ִרֲחַא ופדר ורמעהדלא תא :םרמשל שי

 םֶכיֵהְלֶא הָוהְי םנְתִניַּכ םֶהיֵרֲע-לֶא אובל םּונִִּתילַא םָתֹוא
 הָּכַמ םֶתֹּכַהְל לֵאְרְׂשִ ינו עשה תֹוַכְּכ יהְיַו :םֶכְדיּב :

 .-ללָא ואו םָקָמ ודרש םידירשהו םמְּת-רַע דאמדהלודנ

 עׁשֹוהי-לָא הָנֲחַּמַה-לֶא םֶעָה-ִלְכ ובשיו :רֶצְבַּמַה יִרָע א
 נֹׂשְל-תֶא שיאל לארשי ינבל ץָחדאל םּולשב הָרֵּקַמ

 -תֶא לֵא ואיצוה] הָרָעִמַה יִפדתֶא ותתפ ַעֶׁשֹוהְי רֶמאֵּיַו בכ

 ּואיֵצו ןפ ושעמ !הֶרֶעְּמַהְדִמ הלאה םיִכָלְּמַה תֶׁשֶמֲח כ
 .ךלֶמ | תא הָרָעְּמַהִמ הֶּלִאָה םיִכָלְּמַה תֶׁשֶמֲחתֶא וילא
 ׁשיִכְלְךֶלֶמ-תֶא תמר ְךֶלֶמיתֶא ןֹורְבָח ֵלֶמתֶא םלָׁשּורְי

4 
 עינוב ץמק א

 ףניפ עקיזָאדיד ןּוא * .לֶגלִג ןייק רעגַאל ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא עּושוהי ןּוא =

 ּוצ יױזַא ,ןעישוהי ןרָאװעג טגָאועגנָא זיא יי = .הָדְקַמ ןיא ליה רעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז םיכלמ

 וצ טלקייק :טנָאזעג עושוהי טָאה * .הָדְקַמ ןיא ליה רעד ןיא ןטלַאהַאּב ןרָאװעג ןענופעג ןענייז םיכלמ ףניפ יד :;ןגָאז

 יּפָא טינ ְךייַא טלָאז ריא ןּוא * .ןטיה ּוצ ײז ,ןשטנעמ ריא ןבעל טלעטש ןּוא ,לייה רעד ןופ ליומ םּוצ רענייטש עסיורג

 ןיא ןעמּוקנײרַא ןזָאל טינ יז טלָאז ריא ;עטשרעטניה ערעייז ןגָאלש טלָאז ריא ןּוא ,טנייפ ערעײַא ךָאנ טנָאי ;ןלעטש

 .טנַאה רעייַא ןיא ןּבעגעג ייז טָאה טָאג רעייַא הוהי םורָאװ ;טעטש ערעייז

 זיּב ,קַאלש ןסיורג ַא רעייז ןגָאלש טקידנעעג ייז ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא עּושוהי זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא

 יוזַא * ,טעטשננוטסעפ יד ןיא ןײרַא ןענייז ,ייז ןופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ענעבילבעג יד ןּוא ,ןרָאװעג טדנעלרַאפ ןענייז ייז

 טפרַאשעג טינ גנוצ ןייז טָאה רענייק ;םולשּב הָדְקַמ ןייק ןעושוהי ּוצ רעגַאל ןיא טרעקעגמּוא ךיז קלָאֿפ עצנַאג סָאד טָאה

 | 0% | .לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןצימע ןגעקַא

 םיכלמ ףניפ עקיוָאדיד רימ ּוצ סױרַא טגנערּב ןוא ,לייה רעד ןּופ ליומ טָאד ףיוא טנפע :טגָאזעג ַעּוׁשֹוהְי טָאה =

 ,ל"ה רעד ןּופ םיכלמ ףעפ עקיוָאדיד םיא ּוצ טכַארּבעגסױרַא ןּבָאה ייז ןּוא ;ןָאטעג יױזַא ייז ןּבָאה < .לײה רעד ןופ |

 .ןֹולגָע ןופ ךלמ םעד ,ׁשיִכָל ןופ ךלמ םעד ,תּומרָי ןופ ךלמ םעד ,ןורבָח ןופ ךלמ םעד ,םִיַלָשּורי ןופ ךלמ םעד



 דכ לאה םיִכְלִמַהתֶא םאיִציִהְּ יה לע ְְלְמי"תִא
 - רָמאַֹּו לָארׂשִי ׁשיִא-לָּכילַא עשוחי ארקיו ַׁשֹודי-לָא

 ומיש וברק ֹוּתִא אּוכְלִהָה המחלמה יִׁשְנַא יניצק"ילא |
 ומישיו וברק הלאה םיִכָלְּמִה יראוצדלע כילְנַר-תַא
 הב דלא עשה \םהילא מא .:םהיראוצ"לע םֶהיִלְנְהתֶא
 = רוחי השי הֶכָּכ יִּכ יּוצְמִאָו וקח ּזילַאְ ארי
 וכַעֶׁשֹוחְי םֵּכיַו :םֶתֹוא םיִמָחְלִנ םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיִביא-לָכְל
 טניולּת ווחמ םיצט הֶׁשַמֲח לע םֶלתַּו םָמיִָו ןכ"ירַחא
 וכ הירוִצ שמשה אוב | תעָל ותו בֵרֶעָהיירַע םיִצְֲה-לַע
 שא הֶרֶעְמַה-לֶא םֶכיְֵׁשֹי םיִצָעָה לעמ | םודירנ ַעֶׁשֹוהְי
 -רַע הָרֲעַּמַה יפדלע ,תוללנ םיִנָבֲא ומשיו םְׁשיואְּבַחְנ
 הנ זםויפ ַעֶׁשֹוהְי רַכְל הדקמהתַאו !הָוה םווח םֶצֵע
 -לָּכיֶאְו םתוא םֶרָהֶה הלא ברֶח"יִפל הכי אודה
 הלקמ ךלמל 6 שעו דיִרָש ראשה אל הּב"רְׁשֲא שָפְז
 טכ לֶאָשִיילָכְו ָעָשוהְי רבי = וחי ףלמל הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ
 ליג הוי ְֵּתַיו :הָנְבְליְל םֶחל הָנְבל הָרקמִמ ומ
 -לָּכיִתֶאָו ביל הכו הָכְלַמ-תֶאְו טארשי = ּהָתֹוא
 | ְָּלַמְל שעפ ריִרָׂש הב ריאָשהחאל ּהָּברְׁשֲא ׁשֶפְנַה
 אל יילָכְו ֶַׁשֹהְי רבענ  :ודיְִי ךלמל הֶׂשָע רֶׁשֲאַּ

 בל תו הב םֶהַָּו היֶלָע ןח היל הָנְבִלִמ ֹוָּמִע לֵאָרְׂשִי |
 הָּכִיו ינשח םויּפ .הרְּכְל לֵאדְׂשִי ריב שיפְלתַא הי

 הרֶׂשֶעירְׁשֶא לָכְּב הָּב-רֶׁשֲא ׁשֵָּנַהלּכיתֶאָו בל |
 ל ׁשיִבְל-תֶא רעל רָנ ךלמ םָדֹח הֶלֶע ןָא  ּוהָנְבִלְל
 = ןױיהָש ולידיאְׁשִה יִּתְַּירַע ומָע"תֶאְו עשה פיו
 דל ָהיִלע חו הנע שיִכְלמ מע לאש" עְׁשֹודְי רבע
 הל םל-יִפְל ָהיֵכה אוהה סב הכל 3 היִלָע מחי
 -רָׁשֲא לָּכַּכ םיִַחַה אּוהַה םויּכ ָּּכירֶׁשֶא טפיל תאו
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 עישוהי

 .רעודלעה ערעײז ףיוא סיפ ערעייז ןָאטעג

 -יד טכַארּפעגסױרַא ןּבָאה ייז יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא **
 עלַא ןפורעג עישוהי טָאה יװַא ,ןעושוהי וצ םיכלמ עקיזָאד

 רעריפ יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לארשי ןופ רענעמ
 :ןַעגנָאגעג םיא טימ ןענייז סָאװ טיילדהמחלמ יד ןופ
 ןופ רעודלעה יד ףיוא סיפ ערעייַא ףױרַא טוט ,טנענעג
 --םױרַא ןּבָאה ןוא ,טנענעג יז ןּבָאה  .םיכלמ עקיוָאדיד

 עושוהי ןוא <
 טינ ןּוא ןבָאה ארֹומ טינ טלָאז ריא :טגָאזעג לין וצ טָאה

 טָאג טעוו ױזַא םורָאװ ,טסעפ ןוא קרַאטש סייז ,ןטסננַא

 .טימ המחלמ טלַאה ריא סָאװ טנייפ ערעײֵא עלַא ּוצ ןָאט
 טָאה ןוא ,ןגָאלשעג ךָאנרעד ייז טָאה עושוהי ןּוא* .ײז
 ןוא ;רעמייב ףניפ ףיוא ןעגנַאהעגפיוא ייז ןוא ,טײטעג ייז
 ןוא %  .טְנוֶא ןויב רעמייב יד ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז יז

 ּושוהי טָאה ,גגַאגרעטנואנוז ןופ טייצ ןיא ןעווענ זיא סע
 ,רעמייּב יד ןופ ןעמונעגּפָארַא יז טָאה עמ ןוא ,ןליופַאּב
 ךיז ןּבָאה ייו סָאװ ,לײה רעד ןיא ןפרָאװעננײרַא ייז ןּוא

 .עסיורג ןָאטעגּפױרָא טָאה עמ ןוא .ןטלָאהַאּב ןטרָאד
 זיּב ׁשזַא ניל יי ווג ,לייה רעד ןּופ ליומ ןפיוא רענייטש

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא

 םענעי ץיא הדקמ ןעננוװצַאּב טָאה עושוהי ןּוא **

 ןופ ףרַאש ןטימ ךלמ ריא ןּוא יז .ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,גָאט

 .ןיא סָאװ תושפנ עלא ןוא ייז טסיווראפ טָאה רע ;דרעווש

 טָאה רֶע ןּוא | .בילּברעּביא א טוָאלעג טינ טָאה רֶע ;ריא

 םּוצ ךאטעג טָאה רע יז יוזַא ,הָדקִמ ןופ ךלמ םוצ ןָאטעג
 ..וחירי ןופ ךלמ

 המחלמ .טָאה רע .ןוא א הבל ןייק הָדְקִמ ןּופ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא צושוהי ןוא :
 יז טָאה רע ןּוא ;לארׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבענעג ךלמ ריא ןּוא יז ךיוא טָאה טָאג ןּוא *י .הָנבַל טימ ןטלַאהעג
 ןוא .בילרעביא ןא ריא ןיא טזָאלעג טינ טָאה רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא טימ ,דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ ןנָאלשעג
 07 | .וחירי ןּופ ךלמ םּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא ךלמ ריא ּוצ ןָאטעג טָאה רע

 ףיוא טרענעלענ טָאה רע ןוא ,שיכְל ןייק הָנבל ןופ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא עושוהי תא 7
 - יַאּב יז טָאה רע ןוא ;לארשי ןופ טנַאה רעד ןיא שיכל ןּבעגעג טָאה טָאג ןוא * .ריא ןגעקַא ןטלַאהעג המחלמ ןוא ריא
 ץלַא לוו ױזַא ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא טימ ,דרעװש ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז טָאה ןוא ,גָאט ןטײװצ ןפיוא ןעגנּוװצ
 .הָנבִל ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 יז ןוא ם םיא א ץָאלשעג טָאה .ץושוהי ןוא ,שיכְל ןפלעה ּוצ רֶזָנ ןופ ךלמ רעד ז םֶרֹוה ןעמוקעופיורַא זיא לָאמסנעד 2
 .ביילברעּיא ןַא טזָאלעג טינ םיא טָאה רע ויב קלָאפ |

 ףיוא .טרענעלעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹולגֶע ןייק שיכל ןּופ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא + =
 ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןוא ,גָאט םענעי ןיא ןעננוווצַאב יז ןּבָאה ייז ןוא * .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןוא ,ריא
 7 .שיכל וצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא יוו ֹזַא ;גָאט םענעי ןיא טסיװרַאפ רע טָאה ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןוא ;דרעװש
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 -פױרַא ןענייז םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא ַעּוׁשֹוהי ןּוא *י

 המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,ןֹורבֶח ןייק ןולגָע ןּופ ןעגנַאגעג

 ןוא ,ןעגנוװצַאּב יז ןּבָאה יז ןּוא** .ריא ףיוא ןטלַאהעג

 ,ךלמ ריא טימ ,דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה

 רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןוא ,טעטש עריא עלַא ןּוא

 רע סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;ּבײלּברעּביא ןַא טזָאלעג טינ טָאה

 עלַא ןוא יז טסיװרַאפ טָאה רע ןּוא  .ןּולגָע ּוצ ןָאטעג טָאה |

 .ריא ןיא סָאװ תושפנ

 ךיז ןּבָאה םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא ַעּוׁשֹוהְי ןוא *

 ןטלַאהענ המחלמ טָאה רע ןּוא ,ריבד ןייק טרעקעגמּוא

 ןוא ,ךלמ ריא ןּוא יז ןעננּוװצַאּב טָאה רע ןּוא** .ריא ףיוא

 ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג ייז ןּבָאה ייז ןוא ;טעטש עריא עלַא

 רע ;ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא טסיװרַאּפ ןּוא ,דרעווש ןּופ

 ןָאטעג טָאה רע יװ יוזַא .ביילברעביא ןַא טזָאלעג טינ טָאה

 ;ךלמ ריא ּוצ ןּוא ריבד ּוצ ןָאטעג רע טָאה יױזַא ,ןֹורבָח ּוצ

 .ךלמ ריא ּוצ ןּוא הָנבִל ּוצ ןָאטעג ךיוא טָאה רע יװ יװַא

 סָאד ,דנַאל עצנַאג סָאד ןגָאלשעג טָאה עושוהי ןּוא יי

 .יּפָארַא יד ןוא ,גנורעדינ יד ןּוא ,םורָד םעד ןּוא ,גרעּבעג

 ןַא טזָאלעג טינ טָאה רע ;םיכלמ ערעייז עלַא ןוא ,ןעגנַאנ

 -רַאפ רע טָאה םעטָא ןַא רָאנ ּוװ טרעיינ ,ּבײלּברעּביא

 .ןלױפַאּב טָאה לארשי ןּופ טָאנ רעד הוהי יװ יװַא ,טסיוו

 ,הָוֲע זיּב ןּוא ַעֵנרַּבשִדְק ןופ ןגָאלשעג יז טָאה עושוהי ןּוא

 עלַא ןוא = .ןֹועְבִנ זיּב ןּוא ,ןֶׁשֹוג דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא

 -נוװצַאּב עושוהי טָאה דנַאל רעייז ןוא םיכלמ עקיזָאדיד

 6 ,א*-36 ,י עושוהי

 הֶנלְנֶעִמ ומע .לֵאָרְׂשִי-לִבְ עשוהל לו :שיכלל הֶשֶע ול
 דתֶאְ ברי הכו הּודְכְליַו :ָהיֵָע ומחליו הָנְֹרְבַה ול

 דקל הָּברֶשַא ׁשֵפָנה-לָּכ-תִאְו ָהיֶרָע-לָּכיתֶאְו הפלמ
 -תֶאְו המֹוא םֶרֵּיַוןִלְנֶעְל הָשָעדרֶשא לכ דירש ריאשה

 וָמִע לֵאָרְׂש-לֶכְו עעוהי בש - :הָכירִׁשֲא ׁשֶפְנַה-לָּכ חל
 ליִרָע-לָּכ-תֶאְ הָּכְלַמ-תֶאְו הכל : ָהיֵלָע םֶהָלו הָרָבָד טל

 אל הָב"רֶׁשֲא ׁשֵפְנילָּכיתֶא ומירהיו ברחדיפל םּכ
 יררבְדל הָׂשָעוּכ ןירְבֶחְל הֶׂשָע רֶׁשֲאַּכ ריִרָׂש ריאשה

 ְַשֹוהְי הָּכיַו :!הָּכְלַמְלּ הָנְבַלְל הָׂשָע רֶׁשֲאְַ הָכְלַמְלּו 5
 -טָּכ תֶאְו תולשאהו הָלָפְשַהְו בֶגגהְו רֶחָה ץֶרֶאָה-לָּכ-תֶא
 םיִרָהֶה הָמִָׁנַה-לָּכ תֶאְו דיִרָׂש ריאשה אל םֶהיֵכְלַמ
 ׁשֶרָּקִמ עֶׁשֹוהְי םכנ :לֵאָרְׂשִי יקלָא הָוהְי הָוִצ רשאכומ
 -לָּכ תֶאְו .ןועְבנ"דעו ןֶׁשֶנ ץֶרָא-לָּכ תאו ךזַע-רַעְו ַענרַּב במ

 . יִּכ תֶחֶא םעפ עֶׁשֹוהְי דקל טְצְרַא-תֶאְ הֶלֶאָה םיִכָלְּמַה
 -לָבְו ֶַׁשֹוהְי בשיו :לאְרְשיְל םָהְלְנ לֶאְרְשי יהלַא הָוהְי ומ

 :הָלָנלְּנַה הָנתַּמַה-לֶא ִּע לֵאָרְׂשִי
 אי

 ןודמ ּךֶלֶמ בֶבֹויילֶא חלשיו רוצהדלמ ןיִבָי עמשּכ יה א
 א םיִּכְלְּמַה-לֶאְו :ףשכא דֶלֶמ-לֶאְ ןורמש מילא
 רוד תֹופָנְבּו הָלִפְׁשַבּו תורְָכ בָגְג הָבְרֲָבּו רֶהְּב ןופצמ
 יפוביהו יִזרְפהְו יתחהַנ יִרמָאָהְו םימו חרזממ יִנֲַנְּכַה :םָימ

 -לָכְו םה יִאְצִַו :הָּפְצִּמה ץִרַאְּב ןֹומְרַח תַחַּת יּוחְהְו רַהָּב ד
 ברל יהושע רֶׁשֲא לוחפ םר-םע םָשִע םֶהיֵנֲחַמ !
 ואביו הלאה םיִכָלְּמַה לפ ּודעוו :דאמדכר בֶכָרְו םּוסְו ה

 :לארשידסע םֵהְּלַהְל םולמ ימלא וחחי ונח
 תַעָכ רַפִמ יּכ םֶהיֵנְּפִמ אָריִּתילַא 9שוהידלָא הָוהְי רמאצ ו

 -תרָא לָאְרְׂשִי נְפִל םיִלָלֲה םֶלְכיתֶא ןַתִ יִכנָא תאוה

 ג
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 לודנ פקזב ץמק 'יז ,אר

 .לארשי רַאּפ ןטלַאהעג המחלמ ,טָאה לארשי ןופ טָאג רעד הוהי םורָאװ ;לָאמ ןייא ףיוא ןעג

 .לָנֹלִג ןייק רענַאל ןיא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה םיא טימ לארשי ץנַאג ןוא ַעּוׁשֹוהְי ןּוא +

 ןּופ ךלמ םעד בֶבֹוי וצ טקישעג רע טָאה ױזַא ,טרעהרעד טָאה רֹוצָח ןופ ךלמ רעד ןיבָי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא : אי

 "עג םעד ןיא ,ןופצ ןיא סָאװ םיכלמ יד ּוצ ןּוא * -;ףָשכַא ןופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,ןורמש ןופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא ,ןֹודָמ

 .םעד ּוצ* ;ברעמ ןיא ,רֹוד ןּופ ןטנגעג יד ןיא ןּוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןּוא ,תֹורְנִּכ ןופ םורָד ןיא ,ןיולפ ןפיוא ןּוא ,גרעּב

 ןּוא ,גרעּבעג םעד ןיא יסּובי םעד ןּוא ,יורפ םעד ןּוא ,יּתִח םעד ןּוא ,ירימָא םעד ּוצ ןּוא ,ברעמ ןיא ןּוא חרומ ןיא יִנֲעַנּכ

 ,קלָאפ ליפ ,ייז טימ תונחמ ערעייז עלַא ןּוא יז ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןּוא * .הָּפצִמ דנַאל ןיא ןֹומרָח רעטנּוא יִוָח םעד

 םיכלמ עקיזָאדיד עלַא ןוא * .ליפ רעייז ןגעווטייר ןּוא דרעפ ןּוא ,טייקליפ ןיא םי ןופ גערב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יװ יױזַא

 ּוצ המחלמ ,םֹורֵמ ןופ ןרעסַאװ יד "יב טרענַאלעג םענייא ןיא ןּבָאה ןוא ,ןעמוקעג ןענייז ןוא ,טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה

 | .לארשי טימ ןטלַאה

 עלַא ייז ךיא ביג ,טייצ רעד םּורַא ןגרָאמ םורָאװ ,ייז רַאפ ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :ןעושוהי ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה

 ןיא ןענערּברַאפ ּוטסלָאז ןגעװטײר ערעייז ןוא ,ןסיירסיוא ּוטסלָאז דרעפ ערעייז .לארׂשי רַאפ ענעגָאלשרעד רעביא

 .רעייפ
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 טימ קלָאֿפ-חמחלמ עצנַאג סָאד ןוא עושוהי ןואי | ז תמו שאב ףרשּמ םֶהיֵתְבְּכְרַמתֶאְ רֶקַעָּת םֶהיִסּוס
 םםורמ ימ"לע םֶהיֵלֲע מע הָנָחְלּמַה טעלז ְַׁשֹוהְי |

 ח וכו טארְשי-יּב הָוהְי םנְּתִַו :םֶהְּב ולפי םֶאְחִּפ
 טָאה טָאנ ןואי .יײז ףיוא ןלַאפענא ןענייו יז ןוא ,םּורמ -תַעְקִּב"דַעְו םימ תֹוָפְרְׂשִמ דַעְו הָּבִר ,ןוריצדדע םופדריו
 2 ןּבָאה יז ןּוא ,לארשי ךופ טנַאה רעד ןיא ןבעגעג דר, ר טא הי : !דיִרְׂש תל שה יִּתְלִּב--דַע פו הָחָדְוִמ הָּפְצִמ

 ןופ ןרעסַאװ יד ייב םיצולפ יז ףיוא ןעמוקעג ןענייו םיא

 ןיּב ןוא ,ןודיציסיורג ויב טגָאיעגכָאנ יז ןוא ,גָאלשעג | י עב עשה בשא שאָּב פרש םיתככרמ"תא
 רֹוָעָחייֵּכ בֶרֶחֶב הכה הָכְלַמ-תֶאְוי רוצחהתא דל איהה
 | א -לָּכ-תֶא וכ :הֶלֶאָה תוכְלִמִמַהילָּב שאר איה םיִָפְל
 .בײלּברעּביא ןַא ןוָאל ּוצ טינ ייז ויּב ןגָאלשעג ייו ןּבָאה ייז הדָמָׁשנילְּכ רַתֹונ אל םלֲחה ברהייִפל ָּּב-רֶׁשֲא שפה
 גי לאה" םיִכָלְּמה יִָע-לָּכיתֶאְו ּושֵאָּב ףֵרָׂש רָֹצָח-תֶאְו
 םיִרָחֶה בֶרֶחייִפְל םכיו ַעֶׁשֹוהְי דֵכָל םִייִכְלַמ-לָּכ-תֶאְו
 ערעיי ןּוא ןסירענסיוא רע טָאה דרעפ ערעיו ;טגָאזעג , טםיִרֶעֶה-לָּכ קר :הָנהְי רֶבָע הָשמ הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ םָתֹוא
 | רוצַחְתֶא יִתְּ לארשי םֶפְרְׂשיאְל םֶלּת-לַע תֹודְמׂעָה
 יי יי הָמָהּבַהְו הֶלֶאָה םיִרָעֶה ללש לכו :ַעָׁשֹהְי ףרש הדב
 ,טייצ רענעי ןיא טרעקעומוא ךיז טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןוא טי בֶרָקייִפְל וָּכִה םֶלָאה-לָּכ-תֶא קר לאְרְשי נב םֶהָל זמ

 וט הָוצ רשאב .!המָׁשְנ-לָּכ וריאשה אֵל םתוא םֶדָמְשהְדדִע |
 | | הָשָע ןֵכְו ַעֶׁשֹוהְי-תֶא השמ הָוצְרּב בע השמחתֶא הוה
 סָאד ןעוועג רעירפ זיא רֹוצָח םורָאװ ;דרעװש ןטימ ןָאלש ;הָׁשמ-תֶא הוי הָוִצ-רֶׁשֲא לָּפִמ רֶבָד רוסהראל עֶשֹוהְי
 | | וט ₪ לנהל" רַהָה תאוה ץֶרָאָה-לָּכיִתֶא עֶשֹוְי חל
 : רַה-תֶאְו הָבְרֶעָה-תֶאְו הָלַּפְׁשַה-תֶאְו ןעגה ץרָא-לָּכ תֶאָו
 ןופ ףרַאש ןטימ ריא ןיא סָאװ תושפנ עלַא ןגָאלשרעד יי -דַעְו רעש הלעָה קֶלְחַה רַהְהְִמ :הֶתֶלַׁשּו לארשי
 -דעבעל ןייק ןּבילּבעג טינ זיא סע ;טסיוורָאּפ-דרעווש -יכָּב תאו מהרה תַחַּת ןינָבְּלַה תעְקִבְּב דג לעב

 ןוא ;חרומ ּוצ הָּפצִמ ןופ לָאט םעד יב ןּוא ,םִיַמ-תֹופרֹׂשִמ

 ינָא םיא טָאה טָאג יװ ױזַא ןָאטעג יז ּוצ טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןואי

 .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ,ןגעווטייר

 -עג רע טָאה ךלמ ריא ןּוא ,רֹוצָח ןעגנוווצַאּב טָאה ןוא

 ןּבָאה יז ןוא < = .ןכיירגיניק עקיוָאדיד עלַא ןופ טפיוה

 זי ַעְׁשֹוהְי הָשָע םיִּבַר םיִמָי :םֶתיִמָיַו םֵּכַיַו דכְל םֶהיֵכְלִמ
 .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה רֹוצָח ןוא ;םעטָא רעק = רֶׁשֲא ריִע הָתְָה-אל :הָמָחְלִמ הֶּלִאָה םיִכָלְּמַה-לֶּכ-תֶא
 ערעײז עלא ןוא ,םיכלמ עקיזָאדיד ןופ טעטש עלַא א" = "תא ןִעְכִגיִכְׁשִי חה ְִּלַב לֵאָרְׂשִיינְב-לָא תמילשה
 | | כ =תֶא קהל הָתְיָה ןהָוהְי תאמ יִכ מחלב וחְקָל לָכַה

 ןטימ ןָאלשענ ₪ א ,ןעגנוװצַאּב עּושוהי .טָאה ,םיכלמ
 רק ותלפשו זוג

 רעד השמ יו רזא ,טסיוװרַאפ יו--דרעווש ןופ ףרַאש | | |

 לארׂשי טָאה ײז .ךעלנרעב ערעיו ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ טעטש עלַא רעּבָא 3 .ןלױפַאּב טָאה טָאג ןופ טכענק
 ןּוא ,טעטש עקיזָאדיד ןופ בױרקַאז ןצנַאג םעד ןּוא < .טנערּברַאפ עּושֹוהְי טָאה לא רֹוצָח ויולב ;טנערּברַאפ טינ
 ףרָאש ןטימ | ןגָאלשעג "יו ןּבָאה ןשטנעמ עלַא רָאנ ;ךיז רַאפ טביורעג לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,תומהב יד
 טָאג יװ יױװַאי* .םעטָא ןקידעבעל ןייק טוָאלעגרעּביא טינ ןּבָאה "ו ;ט טקיליטרַאּפ יז ןּבָאה יז ויב דרעווש ןופ
 -סיוא טינ טָאה רע .ןָאטעג עושוהי טָאה יווָא ןוא ,ןעושוהי ןלױפַאּב השמ טָאה יװַא ,ןהשמ טכענק ןייז ןלױפַאּב טָאה
 סָאד ,דנַאל ! עצנַאנ עקיוָאדסָאד ןעמונעגנייַא טָאה עושוהי ןוא י* .ןהשמ ןלױפַאב ט טָאה טָאג סָאװ ץלַא ןופ ךַאז א טזָאלעג
 ,לארשי ןּופ גרעּבעג סָאד ןוא ,ןיולפ םעד ןּוא ,גנורעדינ יד ןוא ,ןָשֹוג דנַאל עצנַאג סָאד ןּוא ,םורָד ןצנַאג םעד ןוא ,גרעּבעג
 גרַאּב רעטנוא ,ןֹונָבל ןופ | לָאט ןיא דע לַעַב ויב ןּוא ,ריִצָש ּוצ ףױרַא טייג סָאװ גרַאּב ןטַאלג םעד ןּופ * ,גנורעדינ ןייז ןּוא
 טריפעג ַעּושֹוהי טָאה געט ליפ = .טייטענ יי ןּוא ןּוָאלשעג יז ןּוא ,ןעגנוװצַאּב רע טָאה םיכלמ ערעייז עלַא ןוא ;ןֹומרָח

 ץּוחַא ,לארשי ןופ רעדעק יד טימ םולש טכַאמעג טָאה סָאװ טָאטש ַא ןעװעג טינ** .םיכלמ עקיזָאדיד עלַא טימ המחלמ |
 ןקרַאטש ּוצ ,טָאג ןופ ןעװעג זיא סע םורָאװ * .המחלמ טימ ג ןעמינעגניײַא 2  ּבָאה ץלַא עב ןּופ רעו יד ,יִוָח רעד |



| 4 

 יז לָאז עמ וַא ,לארשי טימ המחלמ ףיוא ץרַאה רעײז

 ,טײקילעוטײל ןייק ןייז טינ לָאז ײז ידַּכ ןטסיװרַאפ

 טָאה טָאג יװ יװַא ,ןקיליטרַאּפ ײז לָאז עמ א טרעיינ

 .ןהשמ .ןלױפַאּב

 טָאה ןוא , .טייצ : רענעי ןיא ןעמוקעג ןיא עּושוהי ןוא"

 ןופ ,ןּורבָח ןּופ ,גרעּבעג םעד ןופ םיִקָנַע יד ןטינשרַאפ

 ןּופ ןּוא ,הדּוהי ןּופ גרעּבעג ןצנַאנ ןופ ןּוא ,בָנֵע ןופ ,ריבד

 לז טָאה טעטש ערעייז טימ ;לארשי ןופ גרעּבעג ןצנַאג

 ,טסיװרַאפ .עושוהי

 עּושוהי

 :השמחתַא הָיהי אכ

 ֶמיִרֲחַה ןעֶמִל סָארְׂשידתַא הָמָהְלִּמַה תאֵרְקִל םֶּכִל
 הָוִצ רֶׁשֲאַּכ םדימשה ה ןעמִל ֵּכהָנִחְּ םהל תזה יִּתלִבְל

 תרַרְכַו איהה תֶעָּב עָשּוהְי אבו
 ילּפִמּו בגימ רֵבָּדױִמ ןורְבָחְדִמ רַהָהְִמ םיקנָעָהתֶא

 :ַעָשוהְי םמירחה םֶהיֵרְע-םִע לֵאָרְׂשִי רה לָּכְמּו הָדּוהְי רה
 תרֶנְּב העְּב קב לארשי ינב ץֶרָאְּב םיִקָנע ירמונידאל בכ
 רֶׁשֲא לֹכֶּב ץרָאָה-לכ-תֶא עָשוהי חק וראש דֹוְׁשַאְבּו כ

 :קארשיל הָלֲחְנִל .ַעְׁשֹוהְי הָנְּתִ הֶׁשמ--לֶא הָוהְי רֵּבִּד

 וחמחלִמ הָטְכִׁש ץֶרֶאָהְ םֶהֵטְבִשְל םָתְְלְַמּכ
 בי

 *  ןייק ןּבילּבעגרעּביא טינ ןענייז סע * -תֶא שרי לֵאְָׂשִיינְב כה רֶׁשֲא ץֶראה + יכלמ | הלא ׂ

 ,הָוַע ןיא רָאנ ;לארשי ןופ רעדניק יד ןופ דנַאל .ןיא םיִקָנַע

 .ןּבילּבעג ייז ןענייז | דודשא ןיא ןּוא ,תַג ןיא

 ידע ןֹוְרַא לַחִַמ ׁשְמָׁשִה הָחְרמ ןחרוה רֶבֵעְּב םֶצְרַא
 יִלֹמָאָה .ְּךֶלֶמ ןוחיס :!הָחְרְוִמ הָבְרֲָהיִלְכְו ןֹומְרָח רה ג

 ןונרא להתפשט רֶׁשֲא רערעמ לשמ ןוִבְׁשַחְּב בשה

 :ןימע יִנְּב לּובְג לחנה ,קפי דעו דלה יצָו לחי ְךָתְו

 תש הע םִי דע מ תורָנָכ םִיידַע ל '  ןּבענעג סע טָאה עושוהי ןּוא ;ןהשמ וצ טדערעג טָאה טָאג
| : : : 

 ה ו יט כ ה הספה + ךָאנ ןעגנולייטנייַא ערעייז טיול לארשי ּוצ הלחנ ַא רַאּפ

 "לכבו הכלב ןיִמְרֶחְרַהְּב לשמו :יעָרְדֶאְבּותֹרְָּׁשִעְּב ת 0000000000 000000000 הי םיטבש ערע

 לוב דָעְלְנה ! יִצֲחַו יִתָכֲעַּמַהְו יִרּושְגַה לוכנידע ָׁשִּבַה .המחלמ ןופ קיאּור ןעוועג ויא דאל סָאד ןוא

 םוכה לארשי נב הוהידדבע השמ :ןּבִׁשִח ִלְמ ןוקיס +
 טֶבש יצָלו ירו נבּואְרְל הֶשְ הָוהְיידְבַע השמ הָנְתיַ

 ינבו עשיהי הָּבִה רֶׁשֲא ץֶרָאַה י .יכְלמ הּלֵאְו < :השנמה ז

 ןנְבְלַה תַעְקְבּב דָ לַעָּבִמ הֶמָנ ןדרוה רֶבעְּב לארשי
 יִטְבַשְל עֶׁשֹוהְי הָנְתִש הָריִצַׂש הלה קָלָחֶה רֶהְהדדְִ
 הָבְרעְב הֶלָפשבו רָהָּב :םֶקְקְלַחְמְ השר לארשי
 יזרֶפה יִנֲעַנְּכַהְ ירמָאָה יתחה בגו רֶּבְדִּמַבּו תודשאבו
 +יסוביהְו יוחַה

 ָעּושוהי ןּוא **
 סָאװ ץלַא יו ױזַא ,דֹנַאל עצנַאנ סָאד ןעמּונעגנייַא טָאה

 יד סָאװ דאל ןופ םיכלמ יד  ןענייו סָאד ןואי בי

 טּברַאעג זו ןּוא ,ןגָאלשעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק

 ןופ ,גנַאגפיואנוז ּוצ ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא דנַאל רעייז

 " -  צ ןיולפ ןצנַאג םעד ןּוא .,ןֹומרָח .גרַאּב ויּב ןּונרַא לָאט

 .ןיא ןסעזעג זיא סאו יִרֹומֶא ןופ ךלמ רעד ןוחיס :חרזמ

 םייּב סָאװ רֵעֹורָע ןּופ .טקיטלעװעג טָאה סָאװ ,ןובשָח

 רעדניק יד ןופ קרַאמעג םעד ,קֹוּבַי ךייט םעד ויּב ןּוא | ,דָעלִג ּבלַאה רעביא ןּוא ,לָאט ןטימ ןיא ןוא ןֹונרַא לָאט גערּב

 ,חרומ ּוצ ,חַלֶמַהיֹסַי םעד ,ןױלּפ ןופ םי םעד זיּב ןּוא ,חרומ ּוצ ,תֹורנִּכ םי ןויב ןיולפ םעד רעביא ןּוא ,ןומצ ןופ

 ךלמ םעד גוע ןופ קרַאמעג רעד ןּוא + .הָנסּפ ןּופ ןעגנַאגּפָארַא יד רעטנוא ,םורָד ןיא ןּוא ;תומישידתיִּב ּוצ געװ ןפיוא

 רעביא טקיטלעװעג טָאה ןּוא * ,יִעָרדֶא ןיא ןּוא ,תֹורָּתשַע ןיא ןסעזעג ויא סָאװ ,םיאָּפר יד ןופ טשער םעד ןופ ,ןֶשָּב ןֹופ

 רעביא ןּוא ,יִתָכֲעַמ םעד ןּוא ,ירושג םעד ןּופ קרַאמעג םעד זיב ,ןֶשֶּב ץנַאג רעביא ןוא ,הָכְלַס רעּביא ןוא ,ןֹומרָח גרָאּב

 ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןוא ,טָאג ןופ טכענק רעד השמי  .ןֹוּבשֶח ןופ ךלמ םעד ןוחיס ןופ קרַאמעג םעד--דֶעלִג ְּבְלָאה

 םּוצ ןּוא ,םידָנ יד ּוצ ןוא ,םינָבואר יד ּוצ ּברַא ןַא רַאפ ןבענעג סע טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ ןוא ,ןגָאלשעג ײז ןּבָאה

 0/0 יי יד -  .השנמ טבש ןּבלַאה

 וצ ןדרַי טייז רעד ףיוא ןגָאלשעג ןּבָאה לארש ןופ רעדניק יד ןוא עושוהי סָאװ | דנָאל ןופ םיכלמ יד ןעגייו סָאד ןוא 0

 ןבעועג סע טָאה עּושוהי ןּוא ;ריִעָש וצ ףױרַא טיינ סָאװ גרַאּב ןטַאלג םעד ויּב ןּוא ןֹונָבל ןופ לָאט ןיא דְנילַעַּב ןּופ ,ברעמ

 םעד ןיא ןוא ,גנורעדינ רעד ןיא ןוא ,גרעבעג םעד ןיא* ;ןעגנולײטנייַא ערעייז טיול ברא ןַא רַאּפ לארשי ןופ םיטמש יד

 ,ינרפ רעד ,ינֲעַנּכ רעד ןוא ,ירומָא רעד ,יּתִח רעד ;םורָד םעד ןיא ןוא ,רבדמ ןיא ןוא ,ןעגנַאגּפָארַא יד ףיוא ןּוא ,ןיולְּפ

 | - .יסובי רעד ןוא ,יִוֵח רעד
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 וחיִרָי ךלמ

 .עושוחי

 זחַחֶא 0000 לאחתיִפ דצִמ-רָׁשֲא יעָה ְךֶלֶמ
 םלָשּידְי דלמ
 ןוָרְבח רק
 תומרי דלמ
 | ׁשיִמְל ל
 = לע ְךלֶמ

 .הָנְבְל ךלמ
 < םָּכְרֶע ךלמ
 = הרקמ ךלמ
 לָא-תיֵב ְךֶלֶמ
 חופת ךֶלֶמ

 = פח רק :
 = ספא ךלמ
 - הל למ
 .ןיחמ דלמ
 רוצח דלמ

* - 

 אמ ;ןוָרְמִׁש ְךֶלֶמ
 ףֶׁשְכַא ךלֶמ
 - נע ְךֶלֶמ
 וּדִנְמ ל
 / שק קמ מ

 'איוק אל כ

 | אֶחֶד{ 

 אי .דָחָא |

 ;דָחֶא

 דא !רֶחֶא

 :דָחֶא
 די דָחָא =
 ;רֶהָא |

 ט דָחָא
 | :דָחֶא
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 :ָחֶא
 זי .רָחָא

 {רֶחֶא -

 יי דָחֶא
 :רַחֶא

 טי דֶחֶא |

 :דַחֶא |

 ה דָחֶא
 כ רָחֶא /

 בכ .דחא

 . רָּפַ ןופ ךלמ רעד
 .,קפֵא ןּופ ךלמ רעד" |

 =< .ףֹורֶש ןרעּביא ךלמ רעד

 .,ןֹודָמ ןופ ךלמ רעד *

 | ,רּוצָח ןּופ ךלמ רעד |

 | .ןורמ ְךורמָש ןופ ךלמ רעד * |

 כא ןופ ךלמ רעד

 .ר ַּת ןופ ךלמ רעד :

 ,ודגמ ןופ ךלמ רעד

 ,שדק ןופ ךלמ רעד *

 5 3-1 ,ֿגחידי ןופ ךלמ רעד 5

 ,םִיַלָשּורי ןופ ךלמ רעד

 < ,שיכָל ןופ ךלמ רעד | =

 .,ךֹולגָע ןופ ךלמ רעד =
 - . המ ןופ ךלמ:רעד /

 יי ,ריבד ןופ ךלמ רעד -

 | הד ןופ ךלמ רעד |

 הבל ןופ ךלמ רעד =
 = | ,םָלּודַע ןופ ךלמ רעד -

 ,הֶדקַמ ןופ ךלמ רעד 5

 0 יו קןופ ךלמ רעד 2

 ;רענייא = - :,לָאיתיּב ןפעל סָאװ יֵע ןופ ךלמ רעד =

 ,ןֹורבָח ןופ ךלמ רעד

 ,תּומרי ןופ ךלמ רעד יי

 ,הָמרָח ןופ ךלמ רעד 14

 ,דֵרֵ ךופ ךלמ רעד |

 יו לֵב ןופ ךלמ רעד |

 :רענייא 0/9
 ;רעניא ||

 ר ןרעניא 2

 ;רעניײא === |
 א יי

 ;רעניא |

 || רעמא = =

 ;רענײא = יי

0 

 רענייא ==
 ;רענייא |

 .רענַײא יו עח עא

 ;רענַיא | /

 ;רענַײא ===
 :רעניא /

 ;רענײא |

 ;רענייא
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 ;רענייא ,לָמרַּכ ןיא םֶעְנִקִי ןופ ךלמ רעד

 ;רעניײא ,רֹוד ןּופ טנגעג רעד ןיא ,רֹוד ןּופ ךלמ רעד =

 ;רענייא ,לֶָנלָג ןיא םִיֹוג ןופ ךלמ רעד

 ;רענייא ,הָצרִּת ןופ ךלמ רעד *

 .קיסיירד ןּוא ןייא ,םיבלמ עלַא

 טָאג ןוא ;טנָאטַאּב ןּוא טלַא ןרָאװעג זיא עושוהי ןּוא | ךו

 ,טגָאטַאּב ןוא טלַא טסיּב ּוד :טנָאועג םיא וצ טָאה

 .ןעמענּוצנייַא ליפ רעייז ןּבילּבעג ךָאנ זיא דנַאל ןּופ ןּוא

 ןטנגעג עלַא :ןבילבעג ךָאנ זיא טָאװ דנַאל סָאד זיא סָאד*

 רֹוחיִש םעד ןּופ * ,ירּושג רעצנַאג רעד ןּוא ,םיתשלפ יד ןּופ

 וצ ןֹורקֶע ןופ קרַאמעג םעד זיּב ןּוא ,םִיַרצִמ רַאפ סָאװ

 ןטשריפ ףניפ יד ;ינֲעַנּכ םּוצ טנכערעג טרעװ סָאװ ,ןופצ

 רעד ,רעדֹודשַא רעד ןּוא ,רעהֶזַע רעד ,םיּתשַלּפ יד ןּופ

 םיִוַע יד ןּוא ;רענֹורקֶע רעד ןּוא ,רעתנ רעד ,רענֹולקשַא

 סָאװ הָרָעמ ןוא ,ינֲעַנּכ ןופ דנַאל עצנַאג סָאד ;םורָד ןיא +

 ןופ קרַאמעג םעד זיּב ,קָפַא ויּב ,םינודיצ יד ּוצ טרעהעג

 ןֹונָבל רעצנַאג רעד ןּוא ,ילבנ ןופ דנַאל סָאד ןּוא * ;ירֹומָא

 עמ ויּב ,ןֹומרָח גרַאּב רעטנוא דֶגילֲעַּב ןופ ,גנַאנפיואנוז ּוצ

 ן | ן ּופ ,גרעּבעג םעד ןּופ רענוװַאּב עלַא * ;תַמָח ןייק טמוק

 13 ,גי-23 ,בי

 :דַחֶא למרכל םעֶנְכִי-ךלֶמ
 דַחֶא רד תַפְנִל ריד ךלמ כ

 :דָחֶא לגלל א
 דָחֶא הָצְרִּת ל מ דכ

 ;דָחֶאְו םיעלש םיִכְלְמלָּ
 ו

 גדת הָּתַא ויָלֵא הָוהְי רֶמאֹיַו םיִמָּכ אָּב ןְקָז עשוהיו א
 תאז :הָּתְׁשִרְל דאמ"הְפרה הָרָאְׁשִנ ץֶרָאָהְו םימָּיַב ָתאַּב ב
 ךמ : יִרּוׁשְנַהילְכְו םיקשלפה תֹליֵלְנ-לָּכ תראשנה ץרָאָה י

 הָנפָצ ןורֶקֶע לּוָבְג דַעְו םִיַרְצִמ ינפ"לע | רֶׁשֲא רֹוליִׁשַה
 ודודשַאְָו יִתְַה םיִתְשלפ ינרפ| תשמח בשחת יִנֲעַנְּכַל

 ץֶרָא--לָכ ןֶמיִּתִמ ּויִיעְָו יִנֹורְִעַהְויִּפִגַה ינולקשאה ד
 ּזיְרֹמֲאָה לּובְג ךַע הָקָּפֶא-דע םינדיצל רֶׁשֲא הָרֶעְמּ לנכה

 -תַחּת דֶג לַעַּבִמ שמשה חָרְִמ ֹונְבְלַה-לֶכְו ילְבִנַה ץֶרָאָהְו ה
 ןְבלַהְדמ רֶהָל יֵבְׁשי-לָּכ :תמָח אובל דַע ןֹוָמְרָח-רַה י

 יב ינפמ םשירוא יכנָא םינדיִצלָּב םומ תֹפְרשִמ-ַע
 הֶּתַעְ :ךיִתִוצ רֲֶׁאַּכ תֶלֲחַנְּב לאְרשיל הְלַפַ קב לאָרְׂשִי ז

 יצתַו םיִמָבְׁשַה תעשתל הָלֲחנְּב תאוה ץראה"תא לח
 שא םתְלַחנ תקל יִדָגַהְו יִנֵבּואְרָה ֹוּפִע !הָׁשִנְמַה םֶבָּׁשַה ח

 זבל ןתנ יֲִאַּכ הָחְרזמ ןורוה רֶמֵעְּב הָׂשֹמ םִיָל ןַתְ
 ןוטרא לֵחֹנ-תַפְׂש-לַע רֶׁשֲא רעורעמ :הָוהְי רֶבָע השמ
 :ןובידידע אָבָריִמ רֶשיִּמַה-לֶכְו להו רֶׁשֲא ריִעָהְו

 "רַע ְׁשֶחְּב למ רָׁשֲא יֵרֹמאָה ךלמ ןוחיס רע לכו =
 יפו יִתָכֲעַּמְַ ירושגה לּובנּו רֶנְלִּנַהְו :ןָֹמִינְּ  לובנ א
 ןֶשֶבַּב גוע תוכָלְמַמילְּ ;הָכָלַסירַע שְַּה-לֶכְומְרָח רה בי

 םיִאָפְרֶה רַתימ רַאְׁשִנאוָהייעֶרדָאְבּתֹרְּמְׁשְַּבדַלְמ-רֶׁשֲא
 ירּוׁשְנַה-תֶא לֵארְׂשִי נב ושירוה אלו :םשריו המ םכנ * |

 םווה דע לֵארְִׂי בֶרקְּב תֶכַעַמ רּוָשְג בׁשֵַּו יִתְכעַמַה-תֶאְו
 צ+ -:ן7

 וד ףרָאװ רָאנ ;לארשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןופ ןביירטרַאּפ יז לעװ ךיא .םינֹודיצ עלַא ,םִיַמ-תֹופרׂשִמ זיּב ןֹונָבל

 ַא רַאפ דנַאל עקיזָאדסָאד לייטעצ דנּוצַא ןוא* .ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא יװ יװַא ,הלחנ ַא רַאפ לארשי ּוצ סיוא סע

 ,הלחנ רעייז ןגירקעג םיִדָנ יד ןּוא םיִנָבּואר יד ןּבָאה אםיא טימ* .השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןּוא ,םיטבש ןיינ יד ּוצ הלחנ

 ןּופ * :ןּבעגעג ייז טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ יװ ױזַא ,חרומ וצ ןדרַי טײז רענעי ףיוא ,ןּבעגעג יז טָאה השמ סָאװ

 ;ןֹוביד ויּב ָאבדימ ,דנַאלכַאלפ עצנַאג סָאד ןּוא ,לָאט ןטימ ןיא סָאװ טָאטש יד ןּוא ,ןֹונרַא לָאט גערּב םייּב סָאװ רַעֹורֵע |

 ןּופ רעדניק יד ןופ קרַאמעג םעד ויּב ,ןֹוּבשֲח ןיא טגיניקעג טָאה סָאװ ,ירֹומָא ןופ ךלמ םעד ןוחיס ןופ טעטש עלַא ןּוא 10

 ;הָכֹלַס ויּב ןֶׁשָּב ץנַאג ןּוא ,ןֹומרָח גרַאּב ץנַאג ןּוא ,יתָכֲעַמ םעד ןּוא ,ירושג םעד ןּופ קרַאמענ םעד ןּוא ,דָעלִג ןּוא יי ;ןֹומַע

 םעד ןופ ןּבילּבעגרעּביא זיא רע--יֵעְרדֶא ןיא ןּוא תֹורָּתשַע ןיא טגיניקעג טָאה סָאװ ,ןֶׁשֶּב ןיא ןנֹוע ןופ ךיירגיניק עצנַאג סָאד יי

 טינ ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד רעּבָא * .ןּבירטרַאפ יז טָאה ןוא ,ןנָאלשעג ײז טָאה השמ םורָאװ-םיאָפר יד ןּופ טשער

 = != + .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב לארשי ןשיווצ ןציו ןּבילּבעג ןענייו תֶכֲעַמ ןוא רושג ןּוא ;יתָכֲעַמ םעד ןוא ירּושג םעד ןבירטרַאפ

 ,השנמ טבש (ּבלַאה רעדנַא).םעד טימ .ה .ד *



 בל 31-14 ,גי |

 יי יִתלא הָיהְי ישא הלסנ ןתנ אל ולה טֶבָׁשְל קב הוה
 וט קדשמ ןֵּתִיַו .גולירֶּבּ רשאפ ותְלָחְנ אּוה לֶאְרְשי
 ט לובה םִהָל יהיו טבֶתֹהְּפְׁשִמְל ןבּואְר-ינְּב הֶּטַמָל
 -ךֹותְּב רֶׁשֲא ריִעָהְו ןונרא לַחְנ"תַפׂש-לַע רֶׁשֲא רעורעמ
 יי רֶׁשֲא ָהֶרָעילָכְו ןוִבְׁשֶה :אָבדיִמ-לע רֶׂשיִמַהילְכְו לַחְַה
 חי הדָצָהַ :ןעמ לַעַּב תיכו לעב תֹמָבּו ןוביד רושימכ
 ש ַהְּב רַהָּׁשַה תֶרֶצְו הָמְבְִׂו םִיַתָיְרִקְו :תַעָּפַמּו תֶמַדָקּ
 כ :תרומשיה תיבּו הָּנְסִּפַה תֹוּדְׁשַאְו ר תיִבּו ?קְמעֶה
 כ רֶׁשֲא יֵרֹמאָה ךלֶמ ןוחיס תֹוכָלְמַמ-לָכְו רשימה יִרָע לכו
 ןידמ יִאישְנתֶאְו | ותא הָׁשֹמ הֶּכִה רֶׁשֲא ,ןֶּבְַחְּב למ
 יכיִסְנ עבְךתֶאְו לּוח-תֶאְו רוָע-תֶאְו םֶקְרְדתֶאְו יואדתֶא
 גכ ּוָנְרָה םפוקה רעב םִעְלְּביִתֶאְו :ץֶרָאָה יבש ןוחיס
 כ ןבואר יֵנְּכ לוב יהיו :םֶהיֵלְלֲח-לֶא בֶרֶחַּב לארשיחינב
 .םיִרָעִה םָתֹוחְּפְׁשִמְל ןֵּואְרייִנְּב תלחנ תאז לוב ןדריה
 דכ ;ן=תֹהְָּׁשִמְל דג יִנְבִל דנ הטמל השמ ןתינ = :ןהירצחו
 חכ יִנְּב ץֶרֶא יִצֲחַו דָעְלְּגַה יִרְע-לָכְו רֲעַי לובגה םֶהְל יהי
 וכ יע ןֹוּבְׁשֶהְמּו * :הָמִר ינפ-לַע | רֶׁשֲא רעורעדדע ןֹּמַע
 מ סָמצְבּו :רבדל לּובנידע םִיִנָחְּמִמּוםְִִֹב הָפצִּמַה תמר
 ז-ּוכְלְמַמ רַתָי ןופצו תֹוָּכִסְו הָרְמִנ תיִבּו םֶרָה תיֵּב
 זרֶרָנּכ--םִי הצקדידע לֶבָנּו ןדרוה ןופשָח ךלמ ןוחיס
 חכ םבתחפשמל רֶנייגְּב תלחנ תאָו :הָחָרְזִמ ןּדְרַיה רבע
 טכ השנמ טֶבָׁש יצחל השמ ןתִו - !םֶהיֵרְצַהְו םיִרָעַד
 ל םבַלּובְנ יהיו :םֶתֹוחּפְׁשִמְל השנמחינב הָּמַמ יצחל והיו
 שּבַה-ּךִלִמ גוע | תוָכְלְמַמ--לָּכ ןֶׁשְּבַה--לָּכ .םִינֲחַמִמ
 אל דָעְלִנַה יִצֲחַו !ריִע םישש ןֶׁשֶּבִּב רֶׁשֲא ראי תוחילֶכְו
 < יכַמ ינבל ןְׁשּבַּב גוע תוכלממ יִרָע יִעְרְדֶאְו תורתשעו
 + ירָשֶא הָלֶא :םֶהוחְּפְשִמְל ריִכְמְְנְב יצחל הָשִנְמְְּ

 סיקוטפב רפסה רב "יב זע ןיריבס מ

 377 עושוהי

 ;הלחנ ןייק ןּבעגעג טינ רע טָאה יול טבש םעד רָאנ '*

 סָאד ,לארשי ןופ טָאג םעד הוהי ןופ רעפּפָארעײפ יד

 | .טדערעג םיא ּוצ טָאה רע יוו ױזַא ,הלחנ ןייז ויא

 . רעדעק יד ןופ טבש םעד ןּבעגעג טָאה השמ ןּוא יי

 - קרַאמעג רעייו ןוא יי ..תוחּפשמ ערעייז טיול ןבּואר ןּופ

 ןוא ,ןֹונרַא לָאט גערּב םייּב סָאװ רַעֹורֵע ןופ ןעווענ ויא

 -כַאלפ עצנַאג סָאד ןּוא ,לָאט ןטימ ןיא סָאװ טָאטש יד

 סָאװ טעטש עריא עלַא ןּוא ןֹוּבשֶח * ;ָאבדימ זיּב דנַאל

 -לַעַּב-תיֵּב ןוא ,לֵעַּביִתֹומְּב ןוא ,ןֹוביד ,דנַאלכַאלפ ןפיוא

 ,םִיַתִירק ןּוא * ;תַעָפיִמ ןּוא ,תומדק ןּוא ,הָצֹהַי ןוא ** ;ןֹועְמ

 .-תיֵּב ןּוא * ;גרַאּבלָאט ןפיוא רֵמַש-תֶרֶצ ןּוא ,הָמבִׂש ןּוא

 ;תֹומיִשייתיֵּב ןּוא ,הָנסִּפ ןופ ןעגנַאגּפָארַא יד ןוא ,רֹועְּפ

 = ץצנַאג סָאד ןּוא ,דנַאלכַאלפ םעד ןּופ טעטש עלַא ןוא יי

 -עג טָאה סָאװ ,ירֹומָא ןּופ ךלמ םעד ןוחיס ןּופ ךיירגיניק

 יד טימ ןגָאלשעג םיא טָאה השמ סָאװ ,ןוּבשָח ןיא טניניק

 ןוא ,רּוח ןּוא ,רוצ ןוא ,םָקָר ןוא ,יוַא ,ןידמ ןופ טיי לטפיוה

 .דנַאל ןופ רעניֹוװַאּב ,ןענוחיס ןופ ןטשריפ יד ,ַעַבְר

 ,רענָאזרָאװ םעד ,ןרֹועְּב ןּופ ןוז םעד םָעְלַּב ךיוא =

 דרעװש ןטימ טעגרהעג לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה

 קרַאמעג רעד ןּוא* .ענעגָאלשרעד ערעייז ןשיװצ

 ןטימ ןדרַי רעד ןעװעג זיא ןבּואר ןופ רעדניק יד ןּופ

 .גערּב

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש יד ,תוחפשמ ערעײז טיול ןבּואר ןופ רעדניק יד ןופ הלחנ יד ויא סָאד

 ויא קרַאמעג רעײז ןּוא** .תוחפשמ ערעײז טיול ,דָנ ןופ רעדניק יד ,דָנ טבש םעד ןבעגעג טָאה השמ ןּוא **

 ;הָּבַר רַאפ סָאװ רָעְורַע זיּב ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּופ דנַאל טפלעה ַא ןוא ,דָעלִג ןופ טעטש עלַא ןּוא ,רָוְצִי ןעװעג

 -תיֵּב ,לָאט ןיא ןוא" ;רֵבֹדִל ןופ קרַאמעג םעד זיּב םִיַנחַמ ןּופ ןוא ,םינֹוטּב ןּוא ,הָּפצִמ'תַמְר ויּב ןֹוּבשֶח ןּופ ןּוא **

 = רעד ,ןֹוּבשֲח ןופ ךלמ םעד ןוחיס ןּופ ךיירגייק םעד ןּופ טשער רעד ,ןֹופָצ ןּוא ,תופּוס ןּוא ,הָרמְניתיֵּב ןוא ,םֶרָה

 | | / - .חרומ ּוצ ןדרַי טיי רענעי ףיוא ,תֶרְנַּכ םי קע זיִּב ,גערּב ןטימ ןד רַי

 ,רעפרעד ערעײז טימ טעטש יד ,תוחפשמ ערעײז טיול דֶג ןּופ רעדניק יד ןופ הלחנ יד זיא סָאד *

 ןופ רעדניק יד ןּופ טבש ןּבלַאה םעד רַאפ ןעוועג זיא סע ןּוא ;השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּבענעג טָאה השמ ןוא*

 .םעד גוע ןופ ךיירגיניק עצנַאג סָאד ,ןָשָּב ץנַאג ,םִיַנחַמ ןופ ןעוועג זיא קרַאמעג רעייז ןוא * .תוחּפשמ ערעייז טיול השנמ

 .,יִעְרְדֶא ןּוא ,תֹורָּתשַע ןוא ,דָעלִג ּבלַאה ןּוא** ;טעטש קיצכעז ,ןֶשָּב ןיא סָאוו "ריאָי ןופ רעפרעד, עלַא ןּוא ,ןֶשָּב ןופ ךלמ

 טפלעה ַא רַאּפ-ןהשנמ ןּופ ןוז םעד ריכָמ ןופ רעדניק יד רַאפ ןעוועג ןענייז ,ןָשַּב ןיא ןגוע ןופ ךיירגיניק םעד ןופ טעטש יד

 .תוחפשמ ערעײז טיול ,ריכָמ ןופ רעדניק יד ןּופ
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 ּוהָחְרמ וחירי ןדריל רֶבֶעַמ בָאומ תובע השמ לחנ | יד ןיא ןּברַא טכַאמענ טָאה השמ סָאװ זיא סָאד = =
 | "לארשו ימלא הָוהְי הלחנ השמ ןתנ"אַל יולה טֵבָׁשְלּו ל

 :םהל רָבִד רֶׁשֲאַּכ םֶפָלֲחַנ אה |
 די ןייק ןבעגעג טינ השמ טָאה יול טבש םעד רעּבָא = .חרזמ

 ולח רֶׁשֲא ןפנפ רב לֵאָרְׂשִידיִנְב ולחערשא הָלֶאְו א
 תוטמה תֹוָבֲא ישארו ןונךפ עשוהיו ןהפה ךֶוָעְלֶא םתוא

 ייְּב הוהי הָוצ רֶׁשֲאַּכ םֶתְלַחְנ לֵרֹונְּב :לֶארׂשִי ינבל ב יב \ .טדערעג י יז וצ טָאה רע יוו

 ּוצ ,וחירי ייב ,ןדרנ טייז :רענעי ןּופ ,בָאֹומ ןופ ןעניולפ

 ױזַא ,הלחנ 2 וא רע ,לארשי ןופ טָאג רעד הוהי ;הלחנ

 = א  ןי* + *

 קדשמ ןֵתָנייִּכ :הָּמַּמַה יִצֲחַו תוטמה תעְׁשְִל הָׂשמ ג
 םּוללו ןחריל רֶבעמ הֶּטּמַה יִצָתַו תוטמה ינש תֶלֲהַ 0000000000 - ="
 תרוטמ ןנש .ףסוידנב יוָהייְּב .!םֶכֹותְּב הָלֲחְנ ןתקאל ד ןּבָאה לארשי ןופ רעדצק יד סָאװ זיא סָאד אי ידי

 דא יִכ ץֶרָאְּב םיולל לח לנתנאלו םירפאו השנמ
 רֶׁשֲאַּכ :םֶנינְְלּ םהינקמל םרישרמו תֶבֶׂשָל םיִרָע ח

 -;רָא ּוקְלְחַ לא נב ּושָע ןֵּכ השמדתא ָוהְי הָּנִצ | יד ןופ טילטפיוה יד ןוא ,ןונ ןופ ןוז רעד עושוהי ןוא
 רמאיו לב עָשוהידלא הדוהיהינב ושעו - :ץראה ו

 -רֶׁשֲא .רֶביִּדַה-תֶא ּתְעְדָי הָּתַא נקה הָנְפִיִּב בֵלְּכ ויָלֵא = יי ייד
 -יכַעַו יתודא לע םילֶאָה ׁשיִא | השמדלַא הָוהְי רָב ,הלחנ רעייז ןופ לרוג םעד טיול ? ,ןּברַא טכַאמעג ייז ןּבָאה

 חלש יִכנֶא הָנָׁש םיְְִּרַאְדִּב :ענרּכ שָדְקְּכ ד ףיתודַא ' | םיטבש ןינ יד רַאפ ,ןהשמ ךרוד ןליופַאּב טָאה טָאג יװ יױזַא
 = ץרָאָה-תֶא לנרְל ענב ׁשֵדָּלִמ יִתֹא הָוהי-דְבִ הָׁשמ

 ולָע רֶׁשֲא ימאו :יבְבְלדמִע רֶׁשֲאַּכ רֶבָּד !תוא בֵׁשֶאְו ח יוַצ יד ןופ הלחנ יד םורָאװ י-.טבש ןּבלַאה םעד ןוא

 הָוהְי ירחא יתאלמ יכנאו צה בלדתֶא ויפמה יע רענעי ןּופ ןּבענעג השמ טָאה טבש ןבלַאה םעד ןוא םיטבש

 ץֶרֶאָה אלדמַא למאל אוהה םויּב השמ עָבָשיו :ָהלֶא :
 "דע ףנִָלּו הָלֲחְנל הָיְהִת לֵל הָּב ךלגר הָכְרִה רֶׁשֲא הלחנ ץיק ןבענענ טינ רע טָאה יו יד רָאנ דרו 2
 הָיָה הָּנִה הָּתַעְו ;יִהלֶא הוה ירחא תאלמ יִכ םלוע י יװצ ןעװעג ןענייז ףסֹו ןופ רעדעק יד ליו יי .ייז יז ןשיווצ

 ואְמ הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִעָּבְרַא הָז רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ יתוא הוה
 לֵאָרְׂשִי ךלֶה-רֶׁשֲא הָׂשמ-לֶא הזה רָבְּדַה-תֶא הֶוהְי רב

 !הדָנָׁש םיִנֹמׁשּו ׁשְמָהיִוְב םויה יִכֹנָא הנה הֶּתְִו רכב - טימ ןעניֹוװ םוצ טעטש רָאנ ,דנַאל ןיא קלח ןייק ןּבעגעג
 חל הָשֹמ יִתֹוא ַחֵלְׁש םֹויְּב רֶׁשֲאַּכ קֶּזִח םויה יִנְרֹוע | | |

 ,ןהפ רעד רֶנֶעלֶא סָאװ ,ןֵעַנּכ דנַאל ןיא טּברַאעג -

 ,לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש יד ןּופ רעזיײהרעטָאפ/

 טינ ןעמ טָאה םייול לד ןוא | ;םירפא ןּוא השנמ ,םיטבש

% 

 רעייז רַאפ ןוא יפ ערעײז רַאפ רעצעלפ עיירפ ערעייז
 כ יד ןּבָאה יוזַא ,ןהשמ ןלױפַאּב טָאה טָאג יוו ױזַא *-.ּבָאה

 .דנַאל סָאד טלייטעצ ןּבָאה יז ןּוא ;ןָאטעג לארשי ןּופ רעדניק

 טָאה ,יזנק רעד ,ןהָנּופי ןופ ןוז רעד בֵלָּכ ןּוא ,לֶנֹלִנ ןיא ןעושוהי ּוצ :טנענעג ןּבָאה הדּוהי ןופ רעדניק יד ןּוא* =

 ןגעװ ןוא רימ ןגעוו ןאמ ןכעלטענ םעד השמ ּוצ טדערעג טָאה טָאג סָאװ טרָאװ סָאד טסייוו ּוד :טגָאזעג םיא ּוצ

 ןּופ טקישעג ךימ טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ ןעוו ,ןעװעג ךיא ןיב טלַא רָאי קיצרעפ י ַעֵנרַּבשַדק ץא ריד

 ,רעדירב עניימ ןוא * .ןצרַאה ןיימ ןיא יוו ױזַא רעפטנע ןַא טכַארּבעג םיא בָאה ךיא ןּוא ,דנַאל סָאד ןקוקוצסיוא עַנרַּב-שִדְק

 ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג ןיב ךיא רעּבָא ,קלָאפ ןופ ץרַאה סָאד ןינעצ טכַאמעג ןּבָאה ,רימ טימ ןעננאנעופיורא ןענייז סָאװ

 ףיורעד טָאה סּופ ןייד סָאװ דנַאל סָאד ּביוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא ןרָאװשעג טָאה השמ ןואי .טָאג ןַײמ הוהי

 = הוהי ךָאנ יירטעג ןעגנַאגעג טסיּב ּוד לייוו !קיבייא ףיוא רעדניק ענייד ּוצ ןוא ריד ּוצ הלחנ ַא ראפ ןייז טינ טעו ,ןטערטעג

 טניז ןּופ רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ ןיוש ;טדערעג טָאה רע יו יױזַא ,ןּבעל טזָאלעג ךימ טָאה טָאג ,עז דנוצַא ןּוא * ..טָאג ןיימ

 ןַאמ ַא טנייה ךיא ןיּב טָא דנּוצַא ןּוא ;רּבדמ ןיא ןעגנַאגעג ויא לארשי ןעוו ,ןהשמ ּוצ טרָאװ .עקיזָאדסָאד טדערעג טָאה טָאג

 .חֹוּכ ןיימ יװ ױזַא ;טקישענ ךימ טָאה השמ סָאװ גָאט םעד ןיא יװ ,קראטש ױזַא טנייה ךָאנ ןיב ךיא * .רָאי קיצכַא ןּוא ףניפ ןּופ
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 ג הֶנּת הָתְַו | אכלו .תאֵצְלְו הָמְהלַמַל הָּתְע יִחְכְכּו זָא
 ּתְעַמְש הָּתַאייַּכ אהה םוזכ הָוהְי רֵּכּד-רֶׁשֲא הֶּוַה רֶהֶה-תֶא
 - ילּוא תֹורְצְּב .תוָלֹרְג םיִרְָו םָׁש םיִקְנעייִּכ אּוהַה םֹויַּב
 י ַעָשוהי והכרביו :הָוהְי רֶּכדרֶׁשֲאְּכ םיּתְשרוהְו יתוא הָוהְי
 יי יהָתְיָה ןּכ-לע :הָלֲָחַנְל הָוָפְרְּב בֵלָכְל ןורְבָח"תֶא קוו
 ןעי הוה םנה רע הָלָחְל יזנקה הנ בֶלָכְל ןורבְח
 ש םיִנָפִל ןורְבָח םשו ;לֵאָרְׂשִ יהלֶא הוי ירחא אלמ רשא
 הקש ראה אּוה קמ לחה םֶדֶאָה עַּבַרַא תיק
 | :הָמְחְלִִמ

 יי וה
 א לּובְנ-לֶא םָתֹחּפְׁשִמְל הָרּוהְי נב הטמל | לה וקו
 ב םָנְ לבג םהָלֹי יהו :ןמית הצקמ הָּבְגְנ ןֶצ-רַּבְדִמ םורָא
 גדלֶא אצו .:הֶּבְנָנ הנפה ןָשלהְרמ הלמה םִי הצָקִמ
 = שחל .בגנמ הָלָעְו הָנצ רבע םיִּבְרָקע הָלָעַמִל בָגזמ
 ד רכה ;הָעְקְרַּכַה בסנו הָרָּלֵא הָלָעְ ן ורְצֶח רַבָעו עָנְרַּב
 = המי ליִבְּנַה תואצת הָיָהְו םִיַרְצִמ לחג אָצָיו הֶנומְצִ
 הע הלמה םִי המק לוב בג לוב םכל היה
 קרצקמ .םִיה ןשלמ ָנוטצ תַאְפִל לוב ןדריה הק
 .ו תִבְל ןֹפצִמ רַכְעְו הלָנָח תיֵּב לּובְּגַה הָלָעְו :ןדריה
 ז {לובְּגה הלָעְו ןְבּאְרְדִּב ןֵהֹּ ןְבָא לובה הָלָעְו הָבָרְעָה
 .טֵבֹזרְׁשֲא לְנְלנַה-לֶא הנפ הָנֹופָצְו לֹוכָע קֶמָעַמ הָרֹבד
 | ימלא לּובָגה רַבָעְו לחנל םֶגָנִמ רֶׁשֲא םיִּמְדֶא הלעמל
 חג לובָגה הָלָעְו :לגר ןע-לָא ויָתֹאְצִח ּויְהָו שָמְשְדיע

 = זרלָעְו םָלָׁשּורְי איה :בָננמ יסוביה ףֵתּכ-לֶא םֹנִהְדִב
 = רֶׁשֲא הָמָי םנחהנ ינפדלע רֶׁשֲא רֶהָה שאר"לֶא לּובְנַה
 !הָנופֶצ םיִאְפְרִקְמַע הָעָקּב
 לה רַאָתְ פרה לא ה חוהַפְנ ימ ןיִעַמ-לֶא

 קה 'ד ,ט

 5 ףהַה שארמ לובגה רֵאָתְו

 4090 = 0/0 | - עושוהי

 ןוא  ,המחלמ רַאפ :דנּוצָא חופ ןיימ זיא ױזַא ,לָאמסנעד

 ףֹנּוצַא  רימ ביג םּורד י* = .ןייגנירַא ןוא .ןייגסיורַא רַאּפ
 םענעי ןיא טנָאזענּוצ | טָאה טָאג סָאװ גרַאּב ןקיזָאדמעד

 ןטרָאד א גָאט םענעי ןיא טרעהעג טסָאה ּוד םֹורָאװ ;גָאט

 רשפא ;טעטש עטקיטסעּפַאּב עסיורג ןוא , םיִקָנַע ָאד ןענייז

 ױזַא ,ןמיירטראפ 2 לעו ךיא ןוא רימ טימ ץיי טָאג טעוו

 .טדערעג טָאה טָאג יו

 ןּבענעג טָאה רע ןוא , ,טשטנעּבעג עושוהי םיא טָאה<

 םּורד = .הָלחְנַא רַאפ ןהְנּופי ןּופ ןוז םעד בַלָּכ ּוצ ןֹורבֶח

 ,יזנק םעד ;ןהָנּופי ןּופ ןּוז םעד בל ָּכ:ןרָא וועג ןֹורבָּח יא

 ןעגנַאגעג זיא רע לי וו ;נָאט ןקיטנייה ףיוא ויב הלחנ ַא רַאֿפ

 ןעמָאנ רעד ןוא = .לארשי ןופ טָאג םעד הוהי ךָאנ ירטענ

 רע עּברַא ןופ טָאטש יד .ןעװעג רעירפ יא ןֹוהבְח ןופ

 0 .םיִקָנַע יד ךשיווצ טטנעמ רעטסערו רעד ןעװעג זיא

 / | .המחלמ ןיפ קיאור ןעװעג זיא דאל סָאד א 0

 רעדניק יד ןופ טבש | םעד | ראפ ! לר + רעד ןואי "וט 0/0

 יב ןעװעג זיא .תוחּפשמ ערעייז טיול הָדּוהי ןופ <

 ןיא :,םּורָד ּוצ-ןִצ רּבדמ םעד ,םּודֶא ןופ קרַאמעג םעד
 ןעוועג יז זיא םורָד ןופ קרַאמעג רעד ןּוא * . ..םורָד-קע =

 וצ ךיז טרעק סָאװ גנוצ-םי רעד ןופ ,חַלָּמַהיִמַי קע ןּופ

 םעד ןֹופ םורֶד וצ ןעגנָאגענסיורַא ויא רע ןּוא* .םורָד

 ןוא .ןורצמ רעּבירַא ויא ןוא ,ַעֵנֹרַּב-שִדְק ןופ םורָד וצ ףױרַא ןּוא ,ןֶצ ןייק רעּבירַא זיא ןּוא ,םיּבַרקַע ןּופ גנַאגפױרַא

 ןופ ךייט םייב סיורָא ויא וא ,ןומצע ּוצ .רעּבירַא זיא רע ןוא + .עקרק ּוצ טיירדעגסיוא ךיז ןוא ,רֶדַא ןייק ףױרַא

 ןוא* .םֹורָד ןיֿפ קרַאמעג רעד ץייז ךייא לָאז סָאד ב םייב ןעװעג ןיא קרַאמענ םעד ןּופ זָאלסױא רעד ךוא ;םִיַרצִמ

 .ןדרי קע םייּב גנוצדםי רעד ןופ , טייז ןופצ ּוצ קרַאמעג רעד ןּוא ;ןדרי קע םּוצ זיּב חַלֶמַהַמַי רעד \ חרומ ּוצ קרַאמעג רעד

 -פױרַא זיא קרַאמעג רעד ןוא ;הָבָרַעיִתיִּב ןופ ןופצ ּוצ רעּבירַא זיא ןוא ,הָלְנָחיתיִּב וצ ןעגנַאגעגפױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא*

 ,רֹוכָע לָאש םעד ןופ ריבד ןַײק ןעננַאנעגּפױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא 2 ..ןבואר ןּופ ןוז םעד ןַהֹוּב ןּופ ןייטש םעד ּוצ ןעגנַאגעג

 עג רעד ןוא :ךייט םער ןופ וצ-םוִרָד סָאװ ,םִימֹודַא ןּופ נַאגפיוא םעד ןגעקַא סָאװ ,לָגלֶנ ןייק ּוצ-"ןופצ טרעקעג ךיז טָאה ןּוא

 -פױרַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא* - לֵֹור- יע יב ןעוועג זיא זָאלסױא ןייו ןּוא ,שְמָשְריִצ ןּופ ןרעסַאװ יד ּוצ רעּבירַא זיא קרַאמ

 דעגפיורַא יא קרַאמעג רעד ןּוא;;םִיַלָׁשּורי זיא סָאד ,םורָד ןופ יסובי םעד ןופ ןקור םּוצ םֹונֵהְדִּב ןופ לָאט םעד טימ ןעגנַאנעג

 -עג רעד ןואי .:ןופצ ּוצ םיאָפר לָאט םעד ןּופ קע ןיא סָאװ ,ברעמ ּוצ םֹונָה ןופ לָאט םעד רַאּפ סָאװ גרַאּב ץיפש םּוצ ןעננַאנ

 .ןרָאּב ןופ טעטש יד ּוצ סױרַא זיא א ןוא , ַחֹוּתפִנ ןופ ןרעסַאװי יד ךןופ לֵאװק םעד ּוצ גרַאּב .ץיפש ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה קראמ

  .עַּבִרַא תירק ! אה
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 זיְמִי הָלֲעַּבִמ לה בֵסָנְו :םיִרָע תורק איה הֶלֲעַּב  ,הָלֲעַּב ויּב ןויוצעג ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא ;ןורפָע
 אאיֵה הָנֹוְפָעַמ םיִרָעי"רַה ףֶהָכילֶא רַבָעְו ריעש רַה-לֶא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא** .םירָעייתַירק זיא טָאד

 -לָא לובה אָצַו :הָנְמִּתרֶבֶעְו ׁשֶמָׁש"תיִּב דֶדָי ןולְסַכ יי וא .ריעש גראב םו יצ הלעב ןופ טיירדטוסו
 -רַה רבָעְו הָנֹורְּכִש לובה רַאָתְ הָנֹופְצ ןֹורְקָע ףֶתִּכ ןוא ,ריִֵש גרַאב םוצ ,ברעמ יצ הָלָעַּב ןופ טיירדעגסױא
 לוב :הָמָי ליִבגַ תִֹאְצִּה ה לֵאָנְבִי אָציו הָלָעַּבַה בוי |'* םירָצי גרַאּב ןופ ןקור םעד וצ רעּבירַא זיא
 ביבס .הָדּוהייייִגְּב לבג הו לוב ליהָּנַה הָּמִיַה םִי  .שְמְשיתיִּב וצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןוא--ןולְסּכ זיא סָאד
 ייִנְּב ְךֹותְב סלה ןִתָנ הֶּנִמִיְִּב בלכלּ !םֶתֹהְּפְׁשִמְל * -רעּבירַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא** .הָנמִּת רעּבירַא זיא ןּוא
 קנה יִבָא עַּבְרַא תירק-תֶא עשיהיל הוה יִפילֶא הָרּוהְי רעד ןוא ;ןופצ ּוצ ןֹורְקֶע ןופ ןקור םעד וצ ןעגנַאנעג
 |. נעה ינב הָׁשֹולְׁשתֶא בֹלָּכ טֶׁשִמ שר :ןֹרִבָח איה די רעבירא ויא ןוא ,ןורכש ץיק ןגיוצעג ךיז טָאה קרַאמעג
 עו :קנעה ידילי יִמְלַּת--תֶאְו ןְטיִחָא-תֶאְו יֵׁשׁשיתֶא = ןוא ,ןורבש ןייק ןגיוצעג ךיז טָאה קרָאמע
 :רֶפַסי-תַירַק טיפ -ֶבָדיִׁשְו רב יבש םָׁשִמ - "א :לאָנבז וצ ןעגנַאנעגסױרַא ןוא ,הָלָעַּב ןופ גרַאּב םּוצ

 ול יִתְתָו הכל רֶפַק-תַיְרִק-תֶא הָּכַירֶׁשֲא בֵלָּכ מא = .םי םייב ןעװעג ויא קרַאמעג םעד ןּופ.זָאלסױא רעד
 יִחָא ןגְקְרִּב .לֶאיִנְתָ הָדְּכְלִיַו :השאל יִתב הָסְכַע"תֶא " לוודְנַהסַי רעד ןעוועג זיא ברעמ ןּופ קרַאמעג רעד ןּוא יי

 הָאֹובְּב יהיו :הָׁשִאָל וִּתִב הָסֶכַע-תֶא ולח בֶלָכ 0 ןופ רעדניק יד ןופ קרַאמעג רעד ויא סָאד .גערּב ןטימ

 רומחה לעמ חצו הָרְש ָהיִבָא-תֶאֵמ לואשל ֹוהְטיִמִּתַ טז טול .םז ו
 יִּכ הָכָרְב יִלְדהְנִּת רֶמאֹּתַ ךֶּלִהַמ בֵלָּכ הָל-רְמאּיַ טי .תוחפשמ ערעיז טיול ,םּורָא דנור ,הדוה

 תֶּלִנ תֶא ּהָלִתַיַו םִָמ תֶֶּג יל הָּתַחָנְיִנְתִמְנ נה ץֶרֶא = א !בלועג רע טָאה ןהָנּופי ןופ ןוז םעד בֵלָּכ ןוא *
 -יֵנְב הטמ תַלֲחְנ תאו תותח תל תַאְו תויָלַע 2 ןּופ ליומ םעד טיול הדּוהי ןופ רעדניק יד ןשיװצ קלח

 חונב הטמל הצקמ םיִרָעָה ויהיו ;םָתֹהּפְׁשִמְל הדּוהְיא< ןּופ רעטָאפ םעד ,עַּברַא ןופ טָאטש יד ,ןעושוהי ּוצ טָאג

 ;רּוניו רדע לאצבק הֶּבְִַּּב םְִדֶא לּובנ--לֶא .הָדוה
 םֶלָמְו יז ניו רה .שדקו +הֶדְעְדְִ העמידו הקו
 !רוָצָח איה ןרְצִח תוירקּו הָּתַדֲח ! רֹוָצָהְ ;תֹלָעְבּוב הכ

 ;םֶלָּמ תיֵבו ןומְׁשָחְו הָּדִּנ רֵצֲחַו !הָרָלֹומּו עֶמְׁשּו םמא כ ןופ ןעונאגעגפיורַא זיא רע ןוא * .קָנֵע ןופ רעדניק יד
 :םָצָצו םִייָעָו הָלָעּב !הָיתֹויובּו עַבֶׁש רֵאְבו לעוש רצחו א ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ;ריבד ןּופ רעניֹוװַאּב יד ּוצ ןטרָאד

 :זדנסנסו הָנִמְדִמּו גלֶקְצ :המרחו ליִסְכ .רלֹּתְלֶאְו 3
 עֵׁשֶתְו םיִרְׂשֶע סר ןמרו ןיעו םיחלשו תִאָבְלּו :
 חונה :הָנָשַאְו הָעְרֶצְו לֹואְָׁשֶא הלפשב :ןְהיֵרְצַחְו +

 :הקועו הכוש םלדעו תומר } נעה ַחּופַּת םיִנָנ עול ןהָסכֵע רעטכָאט ןיימ ןבעג םיא ךיא לעוו ,ןעגניװצַאּב

 // וי / סבלָּכ ,ונק ןופ ןוז רעד לָאינתֶע טָאה .ּבײװ א רָאפ
 יז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא * .ּבײװ א רַאפ ןהָטכַע רעטכָאט ןייז ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא ,ןעגנּוװצַאּב יז ,רעדּורּב

 ןּופ טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז יװ ןּוא .דלעפ ַא רעטָאפ ריא ןּופ ןטעּב ּוצ טדערעגנָא םיא יז טָאה ,ןעמּוקעגנָא זיא

 םענעקורט ַא ןיא םורָאװ ;הנּתמ ַא רימ ביג :טגָאזעג יז טָאה ** ?ריד זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ בַלְּכ טָאה יוזָא ,לזייא

 ןלַאװק עטשרעביוא יד ןּבעגעג ריא רע טָאה .רעסַאװ ןלַאװק ןּבעג רימ וטסלָאו םּורד ;ןּבעגעגסױא ךימ ּוטסָאה דנַאל

 | - .ןלַאװק עטשרעטנוא יד ןוא
 .תוחפשמ ערעייז טיול הדּוהי ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ הלחנ יד זיא סָאד < =

 ןעווענ ןענייז | םורָד ןיא םּודֶא ןּופ קרַאמעג םּוצ ,הדּוהי ןּופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ קע ןיא טעטש יד ןוא*

 ,םֶלֶט ןּוא ,ףיז** ;ןָנתִי ןוא ,רֹוצָח ןוא ,שָדֹק ןוא* ;הָדָעדַע ןּוא ,הָנֹומיִד ןוא ,הָניק ןוא <  ;רּוגָי ןּוא ,רָדֵע ןוא ,לֵאְצבִק

 ןוא ,הָדֵנ-רַצַח ןּוא " ;הָדָלֹומ ןוא ,עָמׁש ןּוא ,םָמָא * ;רֹוצָח זיא סָאד ,ןורצֶח"תוירק ןוא ,הָּתַדַח ,רֹוצָח ןוא * ;תֹולָעּב ןּוא
+ = = 

 ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה בַלֶּכ ןּוא * .ןֹורבָח זיא סָאד--קְנַע

 ,יַמלַּת ןּוא ,ןֶמיחַא ןּוא ,ישש ,קֶנֵע ןּופ ןיז יירד יד ןטרָאד

 טָאה בַלָּכ ןּוא* .רֶפֵס-תֵירק ןעוועג רעירפ זיא ריבד

 יז טעװ ןּוא ,רָפֵס-תַירק ןגָאלש טעװ סע רעװ :טגָאזעג

 ןוא ,דֵלֹוּתלֶא ןוא * ;םָצֶע ןּוא ,םיִיִע ןוא ,הָלֲעַּב** ;הָיתֹויזיּב ןּוא ,עַבָׁש-רַאּב ןּוא ,לֶעּוׁשירַּצַח ןוא * ;טְלָּפיתיֵּב ןּוא ,ןֹומשח

 ןיינ טעטש עלַא | .ןומר ןוא ,ןִיַע ןּוא ,םיחלָש ןּוא ,תֹואָבל ןוא = ;הָנֵסנַס ןוא ,הָנַמדַמ ןוא ,גלקיצ ןּוא** ;הָמרָח ןוא ,ליסּכ

 | .רעפרעד ערעייז טימ ,קיצנַאװצ ןּוא

 ,םָלֹודֲע ןוא ,תּומרִי ** ;םָניִע ןוא ,ַחּוּפַּת ,םינַגְדיִע ןוא ,ַחֹונָז ןוא * ;הֶנשַא ןּוא ,הֶערָצ ןּוא ,לֹואָּתשֶא :גנורעדינ רעד ןיא =



 | 3 ,וט-36 ,וט

 ול הָרְשָעִעַּבְַ םיִרָע םִיָתֹרְדְנּו הָרָדְּגַהְו םִיַמיִדָעַו םִיַרְעֶׁשְו
 ו? הפצמהו ןעלדו :דֶעלדנמו השדח ןנצ  +ְהיִרְצִה
 טל :ׁשיִלְתִכְו םָמְחַלְוןִּבַכְו :ּולְנֶעְו תֵקְצְבּו שיכל ;לֵאָתְקִיְו
 ומ רֶרְׂשֶע--ׁשֶׁש םיִרָע הָדּקִמּו המעעו ןונדדדתיב הד
 במ :םיצנו הָנְׁשַאְו זדֶּתִמִיְו :ןָשַעְו רֶתָעְו הנבל ;ןְהיִרְצַחְו
 דפ  ;ןְהיִרְצַחְו עשת םיִרָע הָׁשאִרָמּו ביִזְכַאְו הָליֵעְקּו
 הפ -יַעירָׁשֶא לָּכ הְֶָּו ןורקעמ :ָהיֶרְצַחַו ָהיֶתֹנְּו ורק
 מ הע הירצחו ָהיֶתֹונְּב רודשַא | :ןְהיֵרְצַחְו רודְשִא די
 ;לּובְּו לובה םיַהְו םִיָרְצִמ לחנדדע ָהיֶרְצַחְ היִתונְּ
 2 ;רֶבָד איה הָנִס"תַיְרקְו הָנדְו :הֶכושו ריִּתַו ריִמְׁש רָהְבּו
 ! -ץרַחַא םיִרָע הָלּגְ ןלחו ,ןשנו ּ!םינְָו הֹמְּתְׁשֶאְו בע

 . : יתיִבּו םיניו :ןָעשֶאְ הָמּודְו ברא = | ןְהיֵרְצִחְו הָרָׂשֶע |
 דנ רֶציִצְו ןוְרְבָח איה עפרא תירקו הָסֶמחְו :הָקפִאְ חֵת
 ה קדמו ףיח לָמְרַּכ ! ןִעַמ :ןְהיֵרְצַחְו עשה םיִרָע
 וג רָׂשֵע םיִרָע הָנְמִתְו הָעְבִנ ןיקה :ֹונָו םִעְדְקִיְו לאערז
 :ןהירצהו
 ל איקה לעפ"תירק | = :ןקירצחו שש םירע ןקְתלֶאְו תונע
 אט רבדמב |  {ןְהיִרְצַחְו םִַּמָׁש םיִרָע הָּבִרָהְו םיִרָעְי תירק
 סיר יע חַלּמַה-ריְִו ןׁשְבִנהְו !הָכָכְפּ ןיִדִמ הָבְרֶעָה תיּב
 גס ראל םלשורי יבשוו יֵטּובְיַה-תֶאְו  :ןָהיֵרְצַחְו ׁשֶׁש םיִרָע

 הָרּוהְי יָנְב-תֶא יסּוביה בש טְׁשיִרֹוהְל הָדּודְייִנְב לכו |
 :הֶה םויה דע סלרי

 זמ
 א זרָתְרְמ וחירי ימל וחירי ןקרימ ףסוי יֵנְבִל לרוגה או
 ב לָא-תיבִמ אֵצָיו ;לָא-תיִּב רָהְּב ווחיִריִמ הלע רֶבְדִּמַה
 ג דלא המי דריו : תֹורָטֶע יּכְרַאָה לבני לֶא רבָעְו הָזּל
 וקו רונדדע ןָֹתְחַּת ןֹוָרֹח-תַּב ליִבּנ-דַע ִמָלְפַיַה לב

 ף רותי 0 ק םוניו 'גנ  המוחואפ בנ אחב המ קלחנה "ומ ,וט

 אור עּושֹוהְי

 ! החריבו תרעמו ;רֹודָּו רוצדתיכ ליחְלַח

 = ,הָרָדְנ ןוא ,םִיַתיִדַע ןוא ,םִיַרָעַש ןּוא * ;הֶקְוצ ןּוא ,וכוש
 ..רעפרעד ערעייו טימ טעטש ןצרעפ | .םִיַתְורְדִג ןּוא

 ןוא ,ןֶעלד ןּוא * ;דָנלָדְגמ ןוא ,הָשָדַח ןּוא ,ןֶוצ "
 ןוא < ;ןולגָע ןוא ,תקצֶּב ןוא ,שיכְל = ;לֵאָתְִי ןוא ,הָּפצִמ
 ןּוא ,ןֹוגָדיִתיִּב ,תורדג ןּוא < ;שילתַּכ ןּוא ,סָמחַל ןוא ,ןֹוּבַּכ
 .רעפרעד ערעײז טימ טעטש ןצכעז .הֶדֹקַמ ןוא ,הָמֲעַנ

 ,הָושַא ןּוא ,חָּתְפִי ןוא < :ןֶשָע ןּוא ,רָתָע ןּוא ,הָנבְל =

 ןינ .הָשאֵרָמ ןוא ,בױכַא ןּוא ,הָליִעק ןּוא < ;ביצנ ןוא
 | .רעפרעד ערעייז טימ טעטש

 -רעד עריא ןוא טעטשרעטכעט עריא טימ ןֹורקֶע =

 ,דודשַא ןבעל סָאװ עלַא ,םי םּוצ ויּב ןורקָע ןופ * ;רעפ
 | .רעפרעד ערעײז טימ

 -רעד עריא ןּוא ,טעטשרעטכעט עריא ,דֹודשַא =

 ;רעפרעד עריא ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ,הֶוַע ;רעפ

 .גערּב ןטימ לֹודְגַהיִטַי םעד ןּוא ,םִיַרצִמ ןופ ךייט םעד ויּב

 ;ןכוש ןּוא ,ריִּתַי ןּוא ,ריִמָש :גרעבעג םעד ןיא ןוא *
 , ןוא ,בֶנֵע ןוא * ;ריבד ויא סָאד ,הָנֵס-תַירק ןּוא ,הָנֵד ןוא יי
 ףלע +.הליג ןּוא ,ןֹולֹוח ןּוא ,ןָשּוג ןוא יי ;םינָע ןוא ,הֹמתשֶא

 | ..רעפרעד ערעייו טימ טעטש
 -תיֵּב ןוא ,םינָי ןּוא * ;ןֶעשֶא ןּוא ,הָמּוד ןּוא ,בֶרַא יי

 סָאד--עַּברַא-תַירק ןּוא ,הָטמּוח ןוא * ;הָקָפִא ןּוא ,ַחּוּפַּת
 .רעפרעד ערעײז טימ טעטש ןיינ  .רועיצ ןוא-ךֹורבָח זיא

 ,לאָעְרי ןוא = ;הָטּז ןוא ,ףיז ןוא ,לָמרַּכ ,ןֹועָמ יי
 ..רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןעצ .הָנֹמִּת ןוא ,הָעְבָג ,ןיק 1 ןח ןּוא ,םִעְדְקִי ןוא

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש סקעז .ןֹוקּתלֶא ןּוא ,תֹונֲע-תיֵּב ןּוא ,תָרֲעַמ ןוא * ;רודג ןּוא ,רּוצ-תיֵּב ,לּוחלַח % -

 0 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ייווצ 2 יה .הָּבַר ןּוא-םירָעייתירק ויא סָאד--לַעַּב תַירק **

 ערעײז טימ טעטש סקעז .יִדָנְדיִע ןוא ,טָאטשצלַאז יד ןּוא ,ןָשבִנ ןוא * ;הָכָכס ןּוא ,ןידִמ ,הָבָרֲע-תיֵּב :רבדמ ןיא יז

 יי | | | | .רעפרעד

 ןוא ,ןּבײרטרַאפ טנעקעג טינ לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה ,ייז ,םִיַלָשּורי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,יסּובי םעד רעּבָא <

 .גָאט ןקיטנײה + ףיוא ויּב םִיַלָשּורי ןיא הדוהי ןופ רעדניק יד טימ ןציז ןבילבעג ויא יסּובי רעד

 = ןייק ,וחירי ןופ ןרעסַאװ יד ּוצ ,וחירי ײּב ןדרַי ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ףסֹוי ןופ רעדניק יד ןּופ לרֹוג רעד ןּוא * ומ

 ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןּוא*  .לֵאיתיֵּב וצ ,גרעּבעג םעד רעביא רבדמ םּוצ ֹוחירי ןופ קידנעײגפױרַא ,חרומ

 -עג םּוצ ,ברעמ וצ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּוא* .תֹורָטַע ,יּכרַא םעד ןופ קרַאמעג םּוצ רעּבירַא זיא ןּוא ,זּולדלַאדתיִּב

 .ןעװעג זיא זָאלסױא ןייז ןּוא ;רֶזָג זיִּב ןוא ,ןֹורֹוחיתיֵּב רעטשרעטנוא רעד ןופ קרַאמעג םעד ויב ,יטלפי םעד ןּופ קרַאמ
 יי / 0/0 ,םי םייב
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 ןּבָאה ,םירפא ןּוא השנמ ,ףסֹוי ןופ רעדניק יד ןּוא* =

 קרַאמענ רעד ןעװעג זיא סָאֶד ןּוא"* .הלחנ רעייז ןגירקעג

 רעד :תוחפשמ ערעייז טיול םירפא ןופ רעדניק יד ןּופ

 ,רָדֵא-תֹורטַע ןעוועג זיא חרזמ ּוצ הלחנ רעייז ןּופ קרַאמעג

 קרַאמעג רעד ןוא* .ןֹורֹוח-תיֵּב רעטשרעביוא רעד וי

 ןּוא ,ןופצ ןּופ תֶתֹמֹכְמ טימ ,ברעמ ּוצ ןעגנַאנענסױרַא זיא

 -תַנֲאַּת וצ ,חרומ ּוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד

 .ַחֹונְי וצ ,חרומ ןופ ןעגנַאנעגײּברַאפ סע ויא ןּוא .,וליש

 וא ,תֹורָטַע ןייק ַחֹונַי ןופ טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּואי

 ךיז ןוא ,ֹוחָירי ןָא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,הָרֲעַנ .ןייק

 קרַאמעג .רעד .זיא ַחּוּפַּת .ןּופ*  .ןדרִי םייּב טוָאלעגסױא

 זיא וָאלסיוא ןייז ןּוא ,הָנָק ךייט םּוצ ,ברעמ ּוצ ןעגנַאגעג |

 יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד - .םי םייּב ןעווענ

 יד .וצרעד * ;תוחפשמ ערעייז טיול םירפא ןּופ רעדניק

 רעדניק יד רַאּפ ןרָאװעג טדײשעגּפָא ןענייז סָאװ טעטש

 ןופ רעדניק יד ןּופ הלחנ רעד ןּופ ןטימ ןיא םירפא ןופ

 ןּבָאה יז ןוא < .רעפרעד ערעייז טימ טעטש עלַא ,השנמ

 ןּוא ;רֶזָנ ןיא ןסעועג זיא סָאװ יִנֲעַנּכ םעד ןּבירטרַאפ טינ

 דנלה ףיוא זיב םירפא ןשיווצ ןציז ןּבילּבעג זיא יִנֲעַנּכ רעד

 - . . .טכענקוניצ םּוצ ןרָאװעג ויא ןּוא ,גָאט ןקיט

 ;השנמ טבש רַאּפ לריג רעד ןעװעג זיא סָאד ןּואי 96
 ריִכָמ רַאפ .רוָכּב ספסיי ןעװעג זיא רע םורָאװ = =

 עּוׁשֹוהְי

 יהיו :םִיִרְפֶאְו השנמ סו ולַחְנו :הָמָי וָתֹאְצְח
 הָחְלמ םֶתְלַחְ לּוָבְג יהיו םתחפשמל םִרְפֶאייְַּב לב
 הדָמֹיה ליבְּגַה אצו :ןוולע ןורח תיבדדע רַָא תורטע
 רֵבָעְו הלש תַנֲאַּפ הָחָרְומ לובה בס ןופצמ תרָתְמְכִּמַה
 ְֵּפּו הָתָרְעְַו תוָרָׂשֶע הָחועִמ רֶרָיְו :הָחֹונְי חַרָוִּמִמ ותוא
 - הנס לַחנ הֶמָ ליִבנַה דלי חופתמ .:ןהרה אֵצָיוֹודיִריִּב
 טבאי הָּמַמ תַלֲחַנ תאֹז הָּמִּיַה ויָתֹאְצִת ּויָהְ
 דותְּב םִירָפָא ינבל תולדבמה םיִלָעָהְו :םֶתֹחִּפְׁשִמָל
 -תֶא ושירוה אֶל :ןהיֵרְצְַו םיִרָָה-לָּכ הָׁשֹנְמייַנְּב תַלֲחַנ
 -דע םִיַרָפֶא ברק יענכה בש רֶזָגּב בשווה יִנענְכַ
 :דבעַסַמְל יהיו הֶּזַה םויה

 וו

 ריִכָמְל ףֶסֹי רווכְּב אּוְהייֵּכ הָּׁשַנְמ הטמל - יהוו
 המָהְלמ שיא הָיָה אּוה יּכ דָעְלְגַה יִבֲא הָּׁשַנְמ רוכָּב

 :םיִרָתְּנַה השנמ יִנְבִל יהב ןְׁשֶּבְַ .רעְלִנַה ולחוהמ |
 טלָאירשַא נבל קָלְמייִנְבַלו רֶוֶעיִבֲא ינבל טתהפשמל :

 קרשנמ יִנְּב .תֶלֵא עדימש ינָבְל רָפַחיִנְבְלְ םֶכָׁשיינְבַלְו
 "ב רֶפְחְרְּ דָחפְלִצְלו !םֶתֹהְְּׁשִמְל םיִרְכְוה ףֶסֹויְוִב <
 ;רוָנְּב-םִא יִּכ םיִנָּב ול ויהדאל הָשנְמְרַּב ריִכְמְדְּב רֶעְלִּנ <

 :קרצְרִתְו הָכְל הֶלְנַח הע הָלְהַמ ויָתֹנְּב תֹומָׁש טל
 ינפלו ןונךּכ עשוהי | ינָפלְ ןהפה רועלֶא לנפל הָנְבַרְקִּתַ
 הרָלֲחַנ ונָל"תֶתָל הָׁשֹמ-תֶא הָּוִצ הָוהְי רמאל םיִאיִׂשְנַה

 יחֶא תב הָלֲחַנ הָוהְ יפילָא םָהְל ןתמ וניחא ְךוָתְּב
 יְָלִנַה ץראמ דבל הרשע הָׁשנְמייִלְבַה לו זֶהיִבֲא
 הָלֲחַנ ּולֲהְנ הֶּׁשַנְמ תֹנּב יֵּכ :ןדריל רֶבָעַמ רֶׁשֲא ןֶׁשֶּבַהְו
 ;םיִרְתוְַה הָשנמדינְבל הָתְיה דֶעְִַּה ץְרֶאְ ווּ ְךֹותָּב
 םככש פל רֶׁשֲא תֶתֶמְכִּמַה רֶׁשֲאַמ השנמדלובנ י יהיו

 יק ויתאצות : ,וט

 ,דָעֹלִג ןעוועג ויא םיא רַאּפ ,המחלמ ןּופ ןַאמ ַא ןעװעג ויא רע לײװ ,דָעלִג ןופ רעטָאפ םעד ,ןהשנמ ןּופ רוָכּב םעד

 רעדניק יד רַאפ ;תוחּפשמ ערעייז טיול השנמ ןּופ רעדניק עקירעּביא יד רַאפ ןעװעג זיא סָאד ןּוא* .ןֶשֶּב ןּוא

 יד רַאפ ןּוא ,םֶכָש ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּוא ,לָאירׂשַא ןופ רעדניק יד רַאְפ ןוא ,קָלָח ןופ רעדניק יד רַאפ ןוא ,רֶזָעיִבָא ןופ

 "רַאּפסנַאמ יד ,ןפסוי ןופ ןוז םעד השנמ ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד .עֶדיִמׁש ןּופ רעדניק לד רַאפ ןוא ,רֶפַח ןופ רעדניק

 0/0 - .תוחּפשמ ערעייז טיול ,ןעניוש

 .ןיז ןייק טַאהעג טינ טָאה ,ןהשנמ ןופ ןוז םעד ,ריכָמ ןופ ןוו םעד ,דָעלְנ ןופ ןּז םעד ,רֶפֵח ןּופ ןוו רעד דָחפֶלצ ןוא* =

 ייז ןּבָאה .הָצרַּת ןוא ,הָּכלִמ ,הָלגָח ,הָצֹונ ןּוא ,הָלחַמ :רעטכעט ענייז ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד ןוא ;רעטכעט ויולב רָאנ

 ןלױפַאּב טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןטשריפ יד רַאּפ ןּוא ,ןּונ ןּופ ןוז םעד ַעּוׁשֹוהְי רַאפ ןּוא ,ןהפ םעד רָנֶעלֶא רַאפ טנענעג

 ןשיווצ הלחנ ַא טָאג ןּופ ליומ םעד טיול ןּבעגעג ייז רע טָאה .רעדירּב ערעזדנּוא ןשיװצ הלחנ ַא ןּבעג וצ ודנוא ,ןהשמ

 ןופ סָאװ ,ןֶׂשָּב ןוא ,דֶעלִג דנַאל סָאד ץּוחַא ,השנמ ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןלייט ןעצ ןּוא* .רעטָאפ רעייז ןּופ רעדירב יד

 ןעוועג זיא דָעַלְנ דנַאל סָאד ןּוא .ןיז ענייז ןשיווצ הלחנ ַא ןגירקעג ןּבָאה השנמ ןופ רעטכעט יד ליוו * ;ןדרַי טייז רענעי

 | הק ב08 | | | | .השנמ ןופ רעדניק עקירעּביא יד רַאּפ

 זיא קרַאמעג רעד א ;םֶכש רַאפ סָאװ תֶתמַכִמ זיב רשא ןופ ןעוועג זיא השנמ ןופ קרַאמעג רעד ןואי
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 ט טי הלאה ם םיִרָע לחולה הֶּבְנִנ הָנָה ל טובה דדו
 יָתאְצְת יהו לחול ןופָשְמ הָׁשנְמ לובה הָּׂשְַמ יִרָע תב
 לוב יה יהו הֶׁשַנְמִל הנפש םִירְפָאל הָבִגנ :הָּמָיה
 הֶׂשְַמִל ִהְיַו!הָרְִּמִמ רֶכׁשְׂשִיְבּו ןוֿפְצִמ ןעְֶפִי רֶׁשָאְבּ
 הֶרִיָתֹונְבּו םעְלְבִו ָהיֶתֹונְבּו ןָאָׁש-תיִּב רֶׁשֲאְבּו רָכשֶשיִּ
 יִבְׁשיו ָהיֶתֹונְבּו רדדךיע יֵבְׁשיִו ָהיֶפֹונְבּו ראָד יֵבְׁשִי-תֶאְו
 !זרֶפָנַה תֶשְלְש ָהיִתּונְבּו דדנמ יִבְׁשִיו .היתנבו .ךנצת
 ילָאוו הָּלֵאָה םיִרָעָהְתֶא שירוהל.הֶשנִמ יב ּולְכָי אלו
 לָאְרְשי ינב וקוח יִּכ יהו :תאוה ץֶרָאְּב תֶבׁשְל ינענְּכַה
 ורכְדו = :ושירוה אל ׁשֵרֹוהְו סמל יִנֲַנְּכַה-תֶא וניו
 לרוג = יל הָתַחְג לּומ רמאל עֶׁשֹוהִי-תֶא ףסוי נב

 יא
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 יא
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 - יָנָפְרִּב הָכ-דֵירֶׁשֶא דע בר םִע ינאו דַחֶא לֶבֲחְו רַחָא

 ₪ קרלע לָּתַא בַריטעיסָא עשוי םֶהֵלֲא מא  :הָוהְי
 טיאְפְרָהְ יְפַת ץֶרֶאְּב םָׁש ףל ָתאַרְבּו הָרְעַה דל
 וט כל .אצמידאל ףסוי ינפ ורמאמ :םירפאדרה ףל ץָאייכ
 קָמעִה-ץֶרָאְּב בשיה נֲעַנּכַה-לְכְּב לה בֶכָרו רָהָה
 :אָערי קֶמִעְּב רֶׁשֲאַלְו ָהמְֹכּו ָאֶׁש--תיִבְּ רשאל
 י רמאל השנמלו םִיַרְפָאל ףסוי תיֵּב-לֶא עשוהי רֶמאֹי
 ּודָחֶא לָרּוג ףל היהידאל ְךֶל דג חָלְו הֶּמִא בֶרְדבע
 ויתאְצִת ל הָיִהְו ותארבו או רעייּכ ךלדהיהו רַה יִּכ

 אה קמ י יִּכ ול ל בֶכָר יִּכ יִנֲענְַּה-תֶא ׁשיִרֹתיִּכ
= | 

 * דא םש טיפש הלש ארנב תְַיּכ ולחלמ
  יֵנְבִּב רו :םֶקינפְל הָשְּבַכנ ץֶרֶאָהְו דעומ לָחֶא
 \ ;םיִבְׁש הפ םֶתְלֲחַנ--תֶא וקלחדאל רֶׁשֲא לֵאָדְׂשִי

 יא

 קב מק  לאא'נ צי חנתאנחתפ הי ,ח

 רַאפ רימ וטסיג סָאװרַאפ :ןגָאז ןצ ױזַא ,ןעושוהי

 .םי" םייב ןעוועג זיא וָאלסיוא ןייז ןוא ,ךייט ןופ

 ֹח

 8 עשו -

 וצ י-ַחּוּפִּתְדיֵע ןופ רעניֹוװַאּב-.יד-.וצ סטכער .ןעגנַאגעג
 . ָחּוּפַּת רעּבָא חּוַּּת.ןּופ . דנָאל סָאד טרעהעג טָאה השנמ

 ןופ רעדניק; יד ּוצ טרעהעג טָאה השנמ ןּופ קרַאמעג םייּב

 םּוצ .טרעדינעָּארַא טָאה קרַאמעג רעד ןּוא י-םירפא

 סָאװ טעטש ענעי ײברַאפ ,ךייט ןופ םורָד ּוצ ,הָנָק ךייט

 ןופ טעטש יד ןופ ןטימ ןיא םירפא וצ טרעהעג ןּבָאה

 ןופצ ןיא ןעװעג זיא השנמ ןּופ קרַאמעג רעד ןוא .השנמ

 וצו |

 רעד ןוא ;סהשנמ ןופצ ּוצ ןוא ,סמירפא ןעוועג זיא םֹורָד

 ןסיוטשעגנָא ךיז ןּבָאה יז ןּוא .קרַאמענ ןייז ןעווענ ויא םי

 וצ .ןּוא * .חרזמ ןיא .רֶכָׂשׂשִי ןָא .ןּוא ,ןופצ ןיא רשֶא ןָא

 ןָאָשיִיִּב ,רשֶא ןיא ןוא ,רָכָׂׂשִי ןיא טרעהעג ןּבָאה השנמ
 :כעט עריא ןּוא םָצְלִבָי ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא

 -רעטכעט עֶריִא ןוא רוד ןּופ רעניֹוװַאְּב יד ןוא ,טעטשרעט =

 -רעטכעט עריא ןּוא רודי ןופ רעניוװַאּב יד ןוא ,טעטש

 -רעטכעט עריא ןוא ךֲֶעַּת ןופ .רעניֹוװַאּב יד ןוא ,טעטש

 -רעטכעט עריא ןוא ודגמ ןופ רעניֹוװַאּב יד ןוא ,טעטש

 השנמ ןופ רעדניק יד רעּבָא* = .ןטנגעג יירד יד-טעטש

 ליוו ,טעטש עקיזָאדיד ךביירטרַאפ טנעקעג טינ ןּבָאה

 ןקיזָאדמעד ןיא ןציז ןביילב ּוצ ןענַאטשַאּב ויא יִנֲעַנּכ רעד

 לארשי ןופ רעדניק יד זַא ,ןעװעג זיא סע ןוא * .דנַאל

 ינֲעַנּכ םעד טכַאמעג יז ןּבָאה ,רעקרַאטש ןְרָאװעג ןענייז
 .ןבירטרַאפ טינ םיא יז ןּבָאה ןּבַײרטרַאפ רעּבָא ,זניצ ּוצ

 צה טדערעג ןּבָאה ףס* ןופ רעדניק יד" אפ =

 ליוו ,קלָאפ ליפ ןיּב ךיא ןעװ ,קלח ןייא ןוא לוג ןיא הלחנ ַא

 ,דלַאװ םּוצ .ףױרַא ריד יי .,קלֶאפ ליפ טסיּב וד ּביוא :טגָאועג 0 ּוצ עושוהי טָאה < ןטשטנעּבעג וזַא ךימ טָאה טָאג

 ןּופ גרעבעג סָאד גנע ויא ריד ביוא .,םיאָּפר יד ןּוא יורפ םעד ןופ דנַאל ןיא ,ןטרָאד ןּופ ןקַאהסיוא ריד טסעוו ןּוא

 ָאד .ןענייז ןגעווטייר ענרעזיַא ןוא ;גרעּבעג סָאד ןקעלק טינ טעוו ודנוא :טגָאזעג ףסֹוי ןופ רעדניק יד ןּבָאה * .םירפא

 ןיא סָאװ יד יב ןוא ,טעטשרעטכעט עריא .ןּוא ןָאָׂשיִתיִּב ןיא סָאװ יד ייּב ,לָאט ןּופ דנַאל ןיא ןציז סָאװ םיִנֲעַנּכ עלַא יי

 ןּוא ּוטְסיִּב קלָאפ ליפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,השנמ ּוצ .ןּוא םירפא ּוצ ,ףסֹוי ןופ ויוה םּוצ טנָאזעג עושוהי טָאה * .לאָעְרוִי לָאט

 וטסעוו ,דלַאװ ויא סע וו ;ריד וצ ןרעהעג טעװ גרעבענ סָאד טרעיינ =  ,לרֹוג ןייא טינ ןּבָאה טסעװ ;ּוטסָאה חֹוּכ סיורג

 רע יוו ,יִנֲעַנּכ םעד ןביירטרַאפ טסעװ םורָאװ :ןופרעד ןעמוקסיורַא טעװ סָאװ ןרעהעג טעװ ריד ּוצ ןּוא ,ןקַאהטיוא סע

 | .-קרַאטש ויא רע יוו ,ןגעװטײר ענרעזײַא טָאֵה

 ןטרָאד ןּבָאה ײז ןוא ,ֹוליש ןיא טלמַאועגנייַא ךיז טָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןופ הדע עצנַאג יד ןואי ==
 אנ ןענייז סע רעּבָא* .יײז .רַאפ ןעגנוװצַאּב ןגעלעג זיא דנַאל סָאד ןוא ;דעומ-להוא םעד טלעטשעגפיוא ' /

 טָאה י .םיטבש :ןּביז- ,הלחנ רעײז טלײטעגנייַא ןגירקעג טינ ןּבָאה סָאװ יד .לארשי ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןּבילּבעג



 15-0 4 תי עושוהי | 384

 םיפרתמ םֶּתַא הָנָא-רַצ ! לארשי ינְּבְדלֶא עָשוהי רָמאַו 1 טעו ןענַאװ ויב :לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ טנָאועג עושוהי
 יהלֶא הָוהְי םָגָל ןתֶנ רָׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא תֶׁשֶרָל אובל

 מְלְׁשֶאְו טְבָׂשל םיִׁשֲָא הָׁשֹלְׁש םֶכָל ּוְבָה ּ!םֶכיֵתֹוְבֲא ד | | 0
 ואבו םֶתָלֲחַנ יפל הָתוא יבְּתְכו ץֶרֶאְב וכְַהְתו ומקי | ךייא טנירק * ?ּבענעג ְךייַא טָאה ןרעטלע ערעײַא ןופ טָאנ
 רַמַעַי הדוהי םיקלח הַעְבְשְל ּהָתֹא יִקְּלְַתִהְו :יָלֵא ה ןלָאז יז ןוא ,ןקיש יז לעװ ךיא ןוא ,טבש ַא ןּופ ןַאמ יירד

 :ןופצמ םלובגהלע וְדְמעַי ףסוי תיכו במ לּובגילַע |
 יִלָא םֶתאֵבָהַו םיִלָלֲח הָעְבִׁש ץֶרֶאָה-תֶא ְּתְכִּת םָּתַאְו וי |

 יא יּכ :ּונוהלא הוה ינפל הפ לריג םֶכָל יִתיִרָ הֶנַה ז "ז ןוא"  .רימ וצ ןעמוק ןוא ,הלחנ רעייז טיול ןביירש
 ןמּואְרו הנ ותלחנ הָיהְ תנהכחיּכ םֶכָּבְרִקְּב םיולל קלח ןּבײלּב לָאז הדוהי :םיקלח ןּביז ןיא ןלייטעצ סע ךיז ןלָאז

 חנן הָחְרַומ ןוריל רֶבֹעַמ טֶמלֲחַנ יחקל הֶׂשַנְמַה טֶבֵׁש יִצֲחַו | |

 רעד הוהי סָאװ דנַאל סָאד ןּברַא ןייג ּוצ ןליופ ךיז ריא

 -רַאפ סע ןלָאז ייז ןוא ,דנַאל ןיא ןײנמּורַא ןּוא ןייטשפיוא |

 וכליַו םיִׁשָנֲאָה מקו :הה רבע השמ םֶמָל ןתְנ לֶשֶא ח ןלָאז ףסיי ןופ ויוה סָאד ןוא ,םורָד ןיא קרַאמעג ןייז יב
 = רמאל ,ץֶרָאָה-תֶא בּתְכִל םיִכְלְהַהתֶא עשוהי וצו - טלָאז ריא ןוא* .ןופצ ןיא קרַאמעג רעייז יב ןביילב

 ְךילְׁשַא הפו יִלֶא ּובִׁשְו ָּתֹא ּוָבְתִכְו ץֶרָאְב וכְלַהְתהְ
 ּורְבַעַיַו םישנאה וכל :הלשב הָוהְי יֵנְּפִל לו םֶכָל ט | | -- =
 ואלו רפס"לע םיקלח העבשל םירעל ָהיֶבְּתִכַו ץֶרֶאָב = ראפ צד לרל ןפרַאװ ךייא לעװ ךיא ןוא ,רעהַא רימ
 לוג עשוהי םכל ךלשוו :הֶלש הָגְחְמַהלֶא עשוהידלַא י = ןייק טינ ןּבָאה םייול יד םורָאװ' .טָאנ רעודנוא הוהי

 ינבל ץֶרָאָה-תֶא ַעֵׁשֹוהְי םשדקליו הָוהְי ינפל הָלָׁשְּב
 ןמיִנְבְיִנְב הטמ סֶרוג לעף | :םֶתְקְלְחִמְּ לֵאָרְׂשִי א

 | נב ןיֵבו הָדּוהְי יִנָּב ןיִּב םֶלָרוג לּובִ אציו םָתֹחְפְׁשִמְל ןּבָאה ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,ןבּואר ןוא ,דֶג ןּוא

 רָע ֵדְריַה-ןמ הָנֹפֶצ תאפל לּובְגה םֶהְל יהו :ףקוי = = סָאװ ,חרומ ּוצ ןדרָי טייז רענעי ןופ הלחנ רעייז ןירקעג
 הָיָה הָמָו רֶהָב הל ןופצמ יחירי ףֶהֶּב-לֶא לּובְנַה
 הדקל לובה םֶׁשִמ לב ;ןָוָא תיֵּב הרּכדמ ויָתאְצִת

 תרורטע לבה דָרְָו לא"תיב איה הֶּבִננ הל ףֶתַכ-לֶא ןענייז יז ןוא רענעמ יד ןענַאטשעגפיוא ןענייו *
 רַאָתְו :ןוְתַחֵּת ןורח"תיבְל נפ רֶׁשֲא רַמֲה-לַע רֶּדַא די ןענייז סָאװ יד ןליופָאּב טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא ;ןעגנַאגעג

 ינפחלע רֶׁשֲא רָהֶהןִמ הָּבִנְנ םי"תַאְפִל בֵסֶנְו לובה | = |
 תווה .לעפהתורק"לָפ ווְמֹאצְח הו הָּבנָנ (ורחהתיב == /"* יל"ל :ןָאז וצ ווא ,דנַאל סָאד ןּבײרשרַאפ ןעגנַאגעג
 הֶּבנ-תַאְפִ ;םִי-תַאַּפ תאז הָדּוהְי יִנְּב רויע םיִרָעי תירק יט ןּוא ,סע טּבײרשרַאפ ןּוא ,דנַאל ןיא םּורַא טרעדנַאװ

 ּוצ ןעגנערב ןּוא ,םיקלח ןּביז ןיא דנַאל סָאד ןּבײרשרַאפ

 יא

 ;הלחנ רעייז זיא טָאג ןופ הנּוהּכ יד לַײװ ,ךייַא ןשיווצ קלח

 .ןּבעגעג ייז טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ

 לאסד  יקוחלי  יק חװ 'גי ןפרַאװ ָאד ךייַא לעװ ךיא ןוא ,רימ ּוצ םּוא ךיז טרעק

 | ,ןעגנַאגעג ןענייז רענעמ יד ןוא* = .וליש ןיא טָאג רַאפ לרֹוג

 דעג ןענייז ייז ןוא ,ךּוּב ַא ןיא ,םיקלח ןביו ןיא ,טעטש יד טיול ןּבירשרַאפ סע ןּבָאה ןּוא ,דנַאל ןכרוד ןגיוצענכרוד ןּבָאה ןּוא

 ןטרָאד טָאה ַעּוׁשֹוהי ןּוא ,טָאג רַאפ וליש ןיא לרֹוג ןפרָאװעג ייז טָאה עושוהי ןוא יי .וליש ןייק רענַאל ןיא ןעושוהי ּוצ ןעמּוק

 | - .ןעגנולייטנייָא ערעײז טיול לארׂשי ןּופ רעדניק יד ּוצ דנַאל סָאד טלייטעצ

 קרַאמעג רעד ןּוא ;תוחפשמ ערעייו טיול ןימינב ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ לרוג רעד ןעמוקענפיורַא זיא +

 .קרַאמעג רעד ןוא *  .ףסלי ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןוא הדּוהי ןופ רעדניק יד ןשיווצ ןעמוקענסיוא זיא לרוג רעייז ןּופ

 -פױרַא זיא ןּוא ,ןופצ ןיא וחירי ןּופ ןקור םּוצ ןעגנַאנעגפױרַא ויא קרַאמעג רעד ןוא ;ןדרִי ןופ ןעוועג יז זיא טייזךופצ וצ

 רעּבירַא זיא קרַאמעג רעד ןּוא **  .ןְוָא-תיִּב ןופ רבדמ םייּב ןעװעג זיא זָאלסיוא ןייז ןוא ;ברעמ ּוצ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעג

 -תֹורטַע ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה קרַאמעג רעד ןּוא ;םורָד ּוצ-לָא-תיֵּב זיא סָאד-ול ןּופ ןקּור םּוצ ,זּול ּוצ ןטרָאד ןּופ

 ךיו ןוא ,ןגיוצעג ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא* .ןֹורֹוח-תיֵּב רעטשרעטנוא רעד ןּופ םורָד ּוצ סָאװ גרַאּב םייּב רֶדַא

 ייב ןעוועג זיא זָאלסױא ןייז ןּוא ;םורָד ּוצ ןֹורֹוח-תיֵּב רַאּפ סָאװ גרָאּב םעד ןּופ םורָד ּוצ ,טייז-ברעמ ּוצ טיירדעגסיוא

 טיז-םורָד יד ןוא < .טייז-ברעמ יד זיא סָאד .הדוהי ןּופ רעדניק יד ןופ טָאטש ַא-םירָעי-תַירק זיא סָאד--לַעַּב"תַירק



 8 ,טי-16 ,חי

 ימ מילא אָצָיו הָמָו לובגה אָצָיְו םיִרָעְי תירק הצקמ
 ט י ונפל ישא רֶקָה הָצְק-ילֶא לובה דבי : ָּתּפ
 זכה יג דדו הָנְפַצ םיאפר קמעְּב רֶׁשֲא םהחוב
 " ןוֿפצִמ ַאָתְו :לגר ןיע דרו הב יסובוה ףֶתַּכ-לֶא
 קרלעִמ הַכְנהרֶשַא תֹולִלְנ-לֶא אָצָיו ׁשֵמָׁש ןיע אָצו
 חי למ תביא רֵבָעְו :ןְכּואְרְדִּב ןקפ ןְבֶא דרָיְו םיִּמְדָא
 ש דלא לּובְּנַה רֶבֶעְו :הָתָביִרעֶה דר הָנֹוִפָצ הברעה
 .חלָא לּובָגה ויתוֶאְציִת | היָהְו הָּופָצ הלְגֶחדתיִב ףֶתַּכ
 לב הז הָכְְנ דריק הצְקְילֶא הָנֿפֶצ חלמהסי ןושל
 כ נב תַלֲחַנ תאז הָמְרָק-תַאְפִל ותאי ןדריהו :בָנְ

 וכ הטמְל םיִרָעְה הו :םתרפשמל ביִבְס היתלובנל ןמינב |
 , קמעו הָלְנָח-תִֹבּו וחיִרְי םֶהיֵתֹוחְַּׁשִמִל ןמינב נב
 = טבע :לָא--תיבו םִיַרָמְצּו .הָבְרַעַה  תֹיָבּו :ץיצק
 רכ פביִרָע עַבְָו יִנְפָעַהְו ינמעָה רַפְכו .:הֶרפָעְו הָרָּפַהְ
 וכ 2 הפצמהו :תֹורֲאְבּו המרחוןועבג :ןהירצחו הָרָׂשֶע-םיְִׁש
 = ףֶלָאָה עֶלֶצְו :הָלֵאְרַתְו לֵאְּפְרִי םֶקְָו :הָצּמַהְו הָריִפְַּהְו
 הדָרְׂשֶע-עֶּמְרַא םיִרָע תירק-תעְבג םלָׁשּורְי איה יפוביהו
 | ;םָתֹּפְׁשִמְל מִינבינְּ לחג תא] ןקירצה

 סי

 א םתוחפשמל ןועמשרינב הטמְל ןטמשלי ינָשַה לֶרֹונַה אציו
 ג זכהל וה  !הָדּוהְי-יִנְּב תלחנ ךְתְּב טָתְלְמִנ יה
 ּ ילעוש רצחו ;הָדָלֹומּו עכשו עבשדיראב םָתָלֲחַנְּב
 ה "תריבו גלקצו ּ!הָמְרָחְולוִתְבּו רֵלֹּתְלֶאְו !םֶצֶעְו הָלָבּו
 ' םיִרָע ןחורשו תואְבְל תיכו :הָמּוס רצחו תַבְּכְרַּמַה

 ביר ןָׁשֶעְו רֶתְֹו מר ןיע הירצחו הָרְֶׂע--ׁשְלְׁש
 ה םיִרָפַה תֹוביִבְס רֶׁשֲא םיִרֵצֲחַה-לֶכְו :ןהירצחו עַּכְרַא
 נב הטמ תֶקֲחְנ תאֹז בָגְנ תַמאָר רֵאְּב תֶקָעַּב-ע הֶּלֵאָה

 החנ אב לצכ 'ת ,₪' | ק התמעה "דכ ק תואצות ק הו 'טי ,הי :

 .עַבָג ןּוא ,ינפֶע ןוא ,הָנֹומַע-רַפּכ

 385 עושוהי |

 יא קרַאמעג רעד ןּוא ;םירָעייתַירק קע ןופ ןעװעג ויא

 .םײּב ןעמוקעגסיורַא זיא ןּוא ,ברעמ ּוצ ןעננַאנעגסױרַא

 קרַאמעג רעד ןוא * .ַחֹוּתפִנ ןופ ןרעסַאװ יד ןּופ לַאװק

 לָאט םעד רַאפ סָאװ גרַאּב קע םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה

 טָאה רע ןּוא ;ןופצ ּוצ םיִאָפר לָאט ןיא סָאװ ,םֹונָהְדִּב ןופ

 ןופ ןקור םוצ ,םֹונִה ןופ לָאט םעד ּוצ טרעדינעגּפָארַא

 ךיֵע ןייק ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ןוא ,םורָד ּוצ יסובי םעד

 -סױרַא זיא ןוא ,ןופצ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה רע ןוא יי .לֵגֹור

 סָאװ תולילג ּוצ סױרַא זיא ןוא ,שְמֶׁשְריִע ייּב ןעמוקעג
 -עגּפָארַא טָאה ןּוא ,םימֹודַא ןּופ גנַאגפױרַא םעד ןנעקַא

 ןוא *  .ןבּואר ןּופ ןוז םעד ןֵהֹוּב ןּופ ןייטש םעד ּוצ טרעדינ

 ,ןופצ ּוצ ןיולפ םעד ןגעקַא ןקּור םּוצ רעּבירַא זיא רע

 -עג רעד ןּוא יי |

 ןוא ;ןופצ ּוצ הָלגֶתִתיִּב ןופ ןקור םּוצ רעּבירַא ויא קרַאמ

 גנוצ רעד ליב ןעװעג ויא קרַאמעג.םעד ןּופ זָאלסױא רעד

 סָאד | .םּורְד ּוצ ןדרַי קע םייּב ,ןופצ ּוצ חַלְמַהיָי ןופ

 טצענערג ןדרִי רעד ןּוא** .םורָד ןופ קרַאמעג רעד זיא

 | .טייז-חרזמ ּוצ סע

 .ןיולפ םוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא

 טיול ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד

 .תוחּפשמ ערעייז טיול ,םּורַא דנּור ,ןקרַאמעג עריא |

 ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןּופ טעטש יד ןּוא *י

 "תיֵּב ןּוא ,וחירי ןעוועג ןענייז תוחפשמ ערעייז טיול ןימינב

 <  ;ץיצקיקָמֶע ןוא ,הֶלגָה

 ;הֶרע ןוא ,הָרֶפ ןוא ,םיִוע ןּוא * ;לֵא-תיַּב

 ןוא ,םִיַרָמצ ןוא ,הֶבָרעיתיֵּב ןוא **

 ןּוא +

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ףלעווצ

 ןוא* 28 ;הָלֵארַּ ןּוא , לאפר ןּוא ,םָקָר ןוא * ;הָצֹומ ןוא ,הָריפּכ ןּוא ,הָּפצִמ ןּוא * ;תֹורַאּב ןוא ,הָמְר ןוא ,ןֹועְבִנ =

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש ןצרעפ .תַירק ,תַעבִג-םִיַלָשּורי זיא סָאד--יסּובי רעד ןּוא ,ףֶלָא ,עַלֵצ

 .תוחפשמ ערעייז טיול ןימינּב ןּופ רעדניק יד ןופ הלחנ יד ויא סָאד

 ערעייז טיול ןועמש ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ,ןועמש רַאּפ ןעמּוקעגסױרַא זיא לרֹוג רעטײװצ רעד ןּוא '6 א

 .הדוהי ןופ רעדניק יד ןופ הלחנ רעד ןּופ ןטימ ןיא ןעוועג ויא הלחנ רעייז ןוא ;תוחפשמ

 ַח ןּוא * ;הָדָלֹומ ןוא ,עַבֶׁש ןוא ,עַבָׁשירַאּב הלחנ רעײז ןיא | ןוא ,לּותּב ןּוא ,דֵלֹוּתלֶא ןּוא + ;םָצָע ןּוא ,הָלָּב ןּוא ,לֵעּוׁש-רַצֲח

 טַאהעג ןּבָאה יז ןּוא* |

 ערעיײז טימ טעטש ןציירד  .ןֶחּורָש ןּוא ,תֹואָבליִתיַּב ןוא ;הָסּוס-רַצַח ןא ,תֹובָּכרַמ-תיֵּב ןוא ,גלקיצ ןּוא* :;הָמרָח

 .רעפרעד

 .ןֶשֶע ןּוא ,רָתָע ןּוא ,ןומר ,ןִיַע י

 .םורָד ןּופ הָמָר זיּב ,רַאּביתַלֲעַּב ויב טעטש עקיזָאד

 -יד םּורַא רנור סָאװ רעפרעד עלַא ןואי .רעפרעד ערעײז טימ טעטש ריפ
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 רעדניק יד ןופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סָאד = |
 ןופ לייט םעד ןופ* .תוחּפשמ .ערעייו טיול ןועמש ןֹופ

 רעדניק יד ןופ הלחנ יד ןעװעג זיא הדּוהי ןופ רעדניק .יד
 הדּוהי ןופ רעדניק יד ןופ קלח רעד םורָאװ ,ןועמש ןּופ
 ןועמש ןופ רעדניק יד ןּוא ,ייז רַאּפ סיורג וצ ןעװעג זיא

 = .הלחנ רעייז ןּופ ןטימ ןיא הלחנ ַא ןגירקעג ןּבָאה

 רַאפ ןעמוקעגפיורַא זיא לרֹונ רעטירד רעד ןּוא יז

 רעד ןּוא ;תוחּפשמ ערעײז טיול ןולּובז ןּופ רעדניק יד
 ןּוא * .דירָׂש זיּב ןעוועג ןיא הלחנ רעייו ןופ קרַאמעג

 ,הָלָערֵמ ןוא ברעמ ּוצ ןעגנַאועגפיורַא זיא קרַאמעג רעײז

 ןסיוטשעגנָא .ךיז ןוא ,תֶשֶּבַד ןָא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא
 "מּוא ךיז טָאה רע ןּוא * .םֶעְנִקִי רַאפ סָאװ:ךייט םעד ןָא
 םעד ויּב ,גנַאגפיואנוז ןגעק ,חרזמ ּוצ דִירָׂש ןופ טרעקעג
 ּוצ ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןּוא ,רֹובָּת-תֹולסִּכ ןופ קרַאמעג

 ןטרָאד ןּופ ןוא * ַעיִפְי ןייק ןעגנַאגעגּפױרַא ןּוא ,תרבָד
 ,רֶפֲחֹתַנ ּוצ ,גנָאגפיואנוז וצ ,חרומ ןייק רעבירַא רע זיא

 ןייק רָאֹותמ ךומר יב ןעננַאגעגסױרַא ויא ןּוא ,ןיצְק-תָע ּוצ -

 םּורַא טיירדעגסיוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּואי* .הָעֵנ

 רעד ןעװעג זיא זָאלסיױא ןייז ןּוא ;ןֹותָנַח ןופ ןופצ וצ םעד

 ןוא ,ןורמָש ןּוא ,לֶלהַנ ןּוא ,תֶטֵק ןוא ** ;לָאײחַּתפִי לָאט

 ערעײז טימ' טעטש ףלעװצ  .םֶחֶליִתיֵּב ןוא ,הָלֵאדִי
 ₪  .רעפרעד

 טיול ןולובו ןופ רעדניק:יד ןופ הלחנ יד זיא סָאד < = =

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש עקיזָאדיד ,תוחפשמ ערעײז

 רעטריפ רעד ןעמוקעגסױרַא זיא .רֶכָׂשׂשִי רַאפ יי =

 .תוחפשמ ערעַײז טיול רֶכָׂשׂשִי ןופ רעדנוק יד .רָאּפ ;לרֹוג

 ;תַרחְנַא ןּוא ,ןואיש ןּוא ,םִיַרְפַח ןוא *  ;םנוש ןּוא ,תֹולּוסּכ ןוא ,לאָעְרוְי ןעװעג ויא קרַאמעג רעײז ןוא *

 31-9 ,שי עושוהי

 ןועמש וגב תֹלֲחְנ הָדּהְי ינָב לבַחִמ : :םֶתָֹּפְׁשִמְל ןיָעְמְש >
 ןועְמשדוגב ּולֲחְנַו םַהְמ בר הָדּוהְיייִנְּ קלה הָיִהייּמ

 לּובז ינֶבְל יִׁשילְׁשַה לָרוגַה לע ?םֶתלֲח ְךָתְּב י
 !םָלּובְנ הָמָעְו :דירשדדע ! םֶתְלֲחַנ ליִבּגיִהיַו טָתֹהָּפְשִמְל =

 -לַע רֶׁשֲא לַחֹנַה-לֶא 3 עַנפּו תֶׁשָּבַרְּב עפ .הָלָעַרַמּו הָּמָיַל
 0 לוב ׁשֶמּׁשַה חָרְזִמ הָמְדִה דירָשמ בָשו :םַעְנְקָי ינפ בי
 לָבַע םֵׁשִמּו :ַעיִפְי הלעו תרבדהילא אֵצָיְו רָבִּת תֶלְסּ :

 רָאתְּמַה ןומר אֵצָיוןיִצִק הָּתִע רֶּפַח הָּתִג הָחוזִמ הָמִדַק
 יג ויִעאָצִּת ויָהְוןְתֶַּת ןֹופְצִמ לובה לתא בס | :העה
 םֶחָל תיִבּ הלאדוו ןולְמׁשָו ללהנו תַטַקְו :לאדחַתְפ

 ןלובזחנְּב תלֲחַנ תאו :ןְהיִרְצַחְו הרשע-םיתש םיִרָע וט
 אָצָי רֶכְשָשיִל  :ןהירצמו הָלֶאָה םיִרָעָה םֶתֹוחְּמְׁשִמְל +
 םלּובג יהיו !םֶתֹוחְּפְׁשִמְל רכש נבל יעיברה לרוגה חי

+ 

= ₪ 

 :תֶרחְנֲאַו ןיִאישְו םִיַרָּפֲחַו :םנושו תלְסּכַהְ הלאערת <
 תיִבּו הדח עו רו תֶמָרְו :ץֶבֶאְו זוישקו תיֵּבַרָהְו 2
 ויהו שמש תיכו הֶמיצַהְְו רוָבְתְּב לּובְגַה עַנפּו :ץצפ כ בכ
 תאו | :ןֶהירְצְחְו הֶרָׂשֶעישְׁש םיִרָע ןדריה םַלּובְ תֹוִאְצִּת נכ

 :ןהיִרְצַהְו םיִרָעַה םָתֹהְּפְׁשִמְל רָכטְׂשִייִנְב הממ תֹלֲחַנ
 ;םֶתוְּפְשמְל רֶׁשֶאייְַב הטמל ישימחה לרוגה או = דכ
 דָעְמַעְו רלמלאו :ףֶׁשֶכַאְו ןמבו ילַחְ תֶהָלֲח םֶלּובְּנ יהו וכ
 חָרְוִמ בֶׁשְו  תֶנְבִל רוחישבו המה לֶמְרַבְּב עפ לאשמו כ

 הדָנוִפָצ לֶאְדחַתְפ ינו ןולבוב ענְפּו ןֹנֶד תיֵּב שמשה
 בהר ןְרְבְָו :לאָמְׂשִמ לבבל אָצְיְו לֵאיִענּו קמעה תב חכ
 -דַעְו הָמְרָה ףּובְגַה בֵׁשְו :הָּבַר ודיִצ דע הָנָקְו ןומחו כ

 הדמיה ויתאצת וָוָהיִו הס למנה בֶׁשְו רצ-רצבמ ריִע
 םיתְשו םיִרְׂשֶע םיִרָע בֹחְרּו קפָאַו הֶּמִעְו :הָביזְכַא לֶבָחִמ ל
 םבֶתֹחְּפְׁשִמל רֶׁשֶא-ינב הממ תלחנ תא/ | ןָהיִרְצִחְו אל

 ק חו ₪3 | יק המיצחשו 'גכ הלארו א9 רט

 ןּוא 5 =

 ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא * ,ץֶצָּפדתיִּב ןוא ,הָדֵחְריִצ ןּוא , םיִננְדיע ןּוא ,תָמָר ןוא יי ;ץֶבָא ןוא ,ןוישק ןוא ,תיּבַר

 טימ טעטש ןצכעו | .ןדרָי רעד ןעװעג ויא קרַאמעג רעייז ןופ זָאלסױא רעד ד ןוא ; ;שָמְש"תיִּ ןוא ,הָמיֹצחַש ןוא ,רֹובָּת ןָא

 .רעפרעד ערעיז

 .רעפרעד ערעייז טימ טעטש יד ,תוחפשמ ערעײז טיול רֶכָשַשְי ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד ןופ הלחנ יד זיא סָאד <

 ןּוא * .תוחפשמ ערעייו טיול רשֶא ןופ רעדניק יד ןופ טבש םעד רַאפ ןעמּוקעגסױרַא זיא לרוג רעטפניפ רעד ןּוא =

 ךיז טָאה רע ןוא ;לֶאָשִמ ןוא ,דֶעמַע ןוא ,ךֶלֶמַלא ןּוא * ;ףָשכַא ןּוא ,ןֶטֶּב ןּוא ,ילֵח ןוא ,תקלָח :ןעװעג זיא קרַאמעג רעײז |

 ,ןֹונָד-תיֵּב ּוצ ,גנָאגפיואנוז וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא" .תָנבַל"רֹוחיש ןָא ןּוא ,ברעמ ןיא לֶמרַּכ ןָא ןסיוטשעגנָא

 לּובָּכ וצ סױרַא זיא ןּוא , לָאיִעְנ ןוא ,קֶמֵע-תיֵּב ,ןופצ ּוצ לֵא-חַּתפִי לָאט םעד ןָא ןוא ,ןּולּובז ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ןּוא

 וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא ** .ןודיצדסיורנ זיב ,הָנָק ןוא ,ןֹומַח ןוא \ ,בֹוחְר ןוא ,ןֹורבֶע ןוא * ,סקניל ףיוא

 ןעװעג זיא זָאלסױא ןייז ןוא ;הָסֹוח וצ טרעקעגמּוא ךיז טָאה קרַאמעג רעד ןּוא .רֹוצ טָאטשננוטסעּפ רעד זיּב ןּוא ,הָמָר |

 .רעפרעד ערעײז טימ טעטש קיצנַאװצ ןּוא ײװצ  .בֹוחר ןּוא ,קָּפַא ןּוא ,הָמּוע ןּוא * ;ביזכַא ויב לָבָח ןּופ ,םי םייּב

 ערעייז טימ טעטש עקיזָאדיד ,תוחפשמ ערעייו טול רשֶא ןופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא סאד |

 .רעפרעד |



 בל == אֵצָו ילתְפִנ ינבל | :ןֵהיֵרְצַחְו הלא םיִרָעַה
 יל  ףֶלֶחִמ טֵלּובְנ יה 3 ;םתפשמל יִלְתְפנ ינבל יששה -

 יהיו םוקלדדע לאְנְבְו ..בקה ימה םִנָעְַּב ןולאמ
 דל ץְצָציו רוּת תנא הָּמִי לּובְגה בׁשְו ! דריה ויָתֹאְצִת
 הָדּוהְיְ םימ ענפ רשָאְבּו בֶגֶנמ ןולבזב עַגָפּו המלח םָּׁשִמ
 : תומח) רַצ םיִּדְצַה רָצְבִמ יִרָעְו :ׁשֶמָּׁשַה חרומ ורה |

 ? יִעָחְדָאְו שָדְקְו :רֹצָחְו הֶמְרָהְו הָמָדָאו .:תֶרגכו תמר
 : שמש תיכו תנעדתיבו םֶרָח .לֶא"לדנמו איד :רֹוצָח ןיעו
 :ל יִלָתְַיינְב הָּטִמ תלחנ תאו :ןְהיֵרְצְַו הָרָׂשֶע-עַׁשִּת םיִרָע
 פ ןֶד--יַנְב הטמל  :ְהיִרְצִהו םיִרָעַה םֶתֹחְּפְׁשִמְל
 אט םַתְלחִנ לבג יה ;יִעיִבְׁשַה לרוגה אָצי םָתֹהְפְׁשִמְל
 גט המת ןוליאו ןיבלעשו :ׁשֶמָׁש רע לֵאְָּׁשֶאְו הָעְרַצ
 5 :ןרלעבו ןתְּבִ ּהקְּתְלֶאְו .!ןֹרְקִֶעְו הָתָנְמִתְו ןוליאו
 - 5 לובגה"סע ןו !ןוקרהו ו קרה ימו :ןומרדתנו קָרְבגְבּו דחיו
 -ימ ץמחְלְ ןביינב ולעו םקמ ןדנְּב לבג איו ופי ליִמ
 הושרמ ברָחדיפל הָתוא ּוָּכיַו | ּהָתֹוא ודְכְו םשלדםע
 :טֶהיִבֲא ןד םֵׁשְּכ ןֵד םשלל ארק הב ובשיו התא
 חמ הרָּלִאָה םיִרָצֶה םֶתֹחְְּׁשִמְל הייב הטמ תלֲחַנ - תאו
 פ תַו היקלובנל ץֶרָאָה-תֶא לֶחְנִל לכה  :ןְהיֵרְצְַו
 גהוהְי יֵפ-לַע :םכותב ןונךב עשוהיל הָלַחְ לֵאדְשייינְב
 < רהָּב חַרָפ"תַנְמִּתתֶא לֶאָש רשא ייִעָה--תֶא ב ּונְתִנ
 אנ וָשֲא תֹלֲחְּנַה הֶּלִא הב בש ריִעָה"תֶא הָנְביו םִיַרְּפֶא
 - תוטמל תֹוָבָאָה ישארו נב עשוהיו ןהפה רעלֶא לחג

 ךעמ לָהָא חַתָּפ הָוהְי ינפל הלשּב | לוג | לארׂשייינּב |
 | :ץְרָאָה-תֶא למ ולכה

| : 
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 | 387 | = עושוהי

 ןעמוקעגסױרַא זיא :ילתפנ.ןופ .רעדניק יד רַאפ יי = =

 טיול ילתפנ ןופ רעדניק יד רַאּפ ;לריג רעטסקעו רעד

 ןּופ ןעװעג ויא קרַאמעג רעייז ןּוא**  ;תוחּפשמ ערעייז

 זלּב .,לֵאָנבי .ןוא ,בֵקָנְימְדַא ןוא מעצב ןופ ,ףֶלָח

 רעד ןּוא .ןדרִי רעד ןעוועג ויא ּוָאלסיוא ןייזןוא ;םּוקָל

 -תֹונזַא 'וצ- ,בהעמ ןַײק-.טרעקעגמּוא ךיז .טָאה .קרַאמעג

 ךיז טָאה .ןוא ;קוקוח וצ .ןטרָאד ןּופ סױרַא זיא ןּוא .,דֹובָּת

 רע טָאה | רשָא-ןֶא . ןּוא ;םורָד:ןיא ןולּובז .ןָא ןסיוטשעגנָא

 - זצ ןדר םייב :הָדּוהי ןָא ןוא ,ברעמ ןיא .ןסױטשעגנָא ךיז

 -םידִצ ןעװעג:ןענייז טעטשגנוטסעפ יד .ןּוא + . ..גנַאגפיואנוז

 ;הָמָר ןוא ;הָמָדַא .ןּוא * ;תֶרָנּכ .ןוא ;תקר ..תַמַח ןוא ,רצ

 - ןּוא *-;רֹוצָחְדיִע :ןוא ,יִעְרַדֶא ןּוא : ,שדק:ןוא ** ;רֹוצָח ןּוא

 טיי .ןּוא-!תֶנַעיתיַּב ןוא-,םֶרָחְי ,לֵא-לַדנִמ ןוא ;ןֹואְרִי

 ...רעפרעד/ ערעייז טימ טעטש ןצניינ |

 רעדניק יד ןופ טבש םעד ןּופ הלחנ יד זיא:סָאד= =

 ערעיינ:טימ טעטש יד: ,תוחפשמ ערעיז טיול ילתוטג ןּופ
 וז ב באטלר עקל : .רעפרעד

 טיול-:ןֶד ןופ רעדניק יד :ןופ -.טבש - .םעד ראפ

 .להוג רעטעביז.רעד ןעמוקעוסיורַא ויא תוחפשמ ערעייז

 ,הָערָצ :ןעוועג זיא הלחנ רעייז ןופ .קרַאמעג רעד ךןוא <
 ,ןּולַיָא -ןּוא :;ןיִּבַלַעַׁשי ןוא* ןשֶמָׁש-ריִצ- ןוא ,לואָּתְשֶא ןוא

 ןוא =:ןֹורְקָעי ךוא .הָנמִּת ןוא ,ןֹוליֵא ןוא < ;הָלֹתִי ןוא

 ,קרבזינב ןּוא ,דּוהי ןּוא ** ;תֶל עַּב ןּוא , ןֹותּבִנ ןּוא ,הקּתלֶא

 = קרַאמעג םעד טימ ג ןוקר ןוא ןוקרָיימ ןואי : מרת ןּוא

 '\3פי ןגעקַא

  יסיֹוא וִיא;ןָד ןוש .רעדנק יד .ןּופ קרַאמעג רעד ןוא +

 ,םָשָל טימ? -ןטלַאהעג .המחלמ  ןּבָאה :ןוא !ןעגנַאגעגּפױרַא .ןֶד ןופ רעדניק יד ןענייז ;"ז רַאּפ קיצניװ . וצ . ןעמוקעג

 ּבָאה י ₪ | ןוא ט ;היא אא טצעוַאּב ו ןיא ,טּברַאעג יז ןוא ,דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןוא ,ןעגנוװצַאּב יז ןּבָאה ןּוא

 - .ןָד רעטָאפ רעייו ןופ ןעמָאנ רעד יװ יװַא ,ןָד , םָׁשֶל ןפּורעג

 .רעפרעד

 | ערעייז ו טימ טעטש עקיזָאדיד ,תוחּפשמ ערעײז טול | ד ןופ רעדניק יד  ןופ טבש םעד ןופ הלחנ יד ויא סָאד <

 א בענג לארי ו ןופ רעדניק יד ןּבָאה ,ןקרָאמעג עהלא א טיול דנַאל סָאד ןּברַא ןכַאמ טקידנעעג ןּבָאה יז זַא ןּוא טי

 .ײףַאפ טאר סָאװ טָאטש יד ןּבעגעג םיא יז ןּבָאה טָאג ןופ ליומ םעד טיול = | .ייז ןשיווצ ,ןּונ ןּופ ןוז םעד עּושוהי וצ הלחנ

 . .ריא ןיא טצעואב ףיז ןוא ,טָאטש יד ,טױּבַאּב טָאה רע ןּוא ;םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא חַרֶס-תַנמִּת ,טגנַאל

 רעזיהרעאפ יד-ןופ טיולטפווה יד ןּוא ,ןונ ןופ ןֹוז רעד עושוהי ןוא ,ןהפ רעד רֶוֶעלֶא סָאװ תולחנ יד ןענייז סָאד =

 זלהּוא .ןופ גנָאגנײַא .םיּב ,טָאג רַאּפ וליש ןיא לרֹונ טול ןּברַא טכַאמעג ןּבָאה , לארשי ןופ רעדניק יד ןופ םיטבש יד ןופ

 .דנַאל סָאד ןלייטעצ טקידנעעג יז ןּבָאה יזַא .דעֹומ

 עז וצ ױַא ,לארעי ןופ רעדעק יד וצ דער* ;קָאז וצ ױזַא ,ןעושֹוהי וצ טדערענ טָאה טָאג ןואי "ר
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 ּבָאה ךיא סָאװ גנּונירטנַא ןופ טעטש יד ְךייַא טכַאמ

 ,ןיהַא ןפיולטנַא ּוצ ףיוא* ,ןהשמ ךרּוד טגָאזעגנָא ךייַא

 ךרּוד שפנ ַא טגָאלשרעד סָאװ רעגעלשטיוט םעד רָאפ

 גנּונירטנַא רַאפ ןייז ךייַא ןלָאז ייז ןּוא ;ןװיּכ ַא ןָא ,עזרַאפ ַא

 ןיא ןפױלטנַא לָאז רע ןוא* .רענָאמטּולּב םעד ןופ

 גנַאגנייַא ןיא ןלעטש ךיז ןוא ,טעטש עקיזָאדיד ןּופ רענייא

 עטסטלע יד ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןדער ןּוא ,רעיוטטַאטש ןּופ
 -נײרַא םיא ןלָאז ייז ןּוא ,רעטרעװ ענייז טָאטש רענעי ןּופ

 ןּוא ,טרָא ןַא ןבעג םיא ןּוא ,טָאטש רעד ןיא ךיז ּוצ ןעמענ

 םיא טעװ רענָאמטּולּב רעד זַא ןּוא * .ײז ייפ ןציז לָאז רע

 רעגעלשטיוט םעד ןרעפטנערעּביא טינ ייז ןלָאז ,ןגָאיכָאנ

 ןייז ןגָאלשרעד רע טָאה ןװיּכ ַא ןָא םורָאװ ,טנַאה ןייז ןיא

 -רעייאךטכענ ןופ אנש ַא ןעוועג טינ םיא זיא רע ןּוא ,רבח

 רע ויב ,טָאטש רענעי ןיא ןציז לָאז רע ןּוא* .ןטכענ

 טיוט םעד זיב ,אטפשמ םוצ הדע רעד רַאפ ךיז טלעטש

 לָאמסנעד ;געט ענעי ןיא ןייז טעװ סָאװ לודָנְדהֹּ םעד ןּופ

 ןייז ןיא ןעמוק ןּוא ,ןרעקמוא ךיז רעגע לשטיוט רעד געמ

 ןופ זיא רע סָאװ טָאטש רעד ןיא-ויוה ןייז ןיא ןוא ,טָאטש

 .ןפָאלטנַא ןטרָאד

 "עג םעד ןיא ,לילָג ןיא ׁשָדֶק טקילייהעג ייז ןּבָאה י

 ,םירפא ןּופ גרעבעג םעד ןיא םֶכש ןּוא ,ילתפנ ןּופ גרעב

 ןּופ גרעּבעג םעד ןיא-ןֹורבֶח זיא סָאד-עַּברַא-תַירק ןּוא

 ,חרזמ ּוצ ֹוחירי ײּב ,ןדרי טייז רענעי ןופ ןוא*  .הדוהי

 ,דנַאלכַאלפ םעד ןיא רּבדמ ןיא רֶצֶּב ןּבענענּפָא ייז ןּבָאה
 ןּוא ,דָנ טבש ןּופ ,דֶעלִג ןיא תֹומָאר ןּוא ,ןבואר טבש ןּופ

 .השנמ טבש ןּופ ,ןֶשֶּב ןיא ןֶלֹוג !

 עושוהי

 נ

 יז

 4 ,אכ-3 ,כ

 םַכיִלַא יִתְרְכדְרֶשַא טלקמה יִרָעְתֶא םֶכָל יַנִּת רֶמאֵל
 -ילְבִּב הָננׁשַ שפקהכמ חצור הָּמָׁש טל :השמדדיב
 | תרַחַא--לֶא םָג :םדַה לֶאְגמ טְלְקִמְל םֶכָל ּויַהְו תעד
 נוָאְּב רָּבדְו ריִעָה רעש חַתָּפ מע הֶּלֵאָה םיִרָעָהִמ
 םֶתיֵלֲא .הָריִָה ותא ּופְסֶאְ ויִרְבד-תֶא איהַהריעה ינקז
 ויִָחא טּדַה לָאג ףֹלרי יִכְו :םָּמִע בשיו םוקָמ ליּונתנו
 ּוהָעְר-תֶא הָּכַה תעדדילבביכ ודָיְּב חֶצרָה-תֶא ורגסידאלו
 אהַה ריִעְּב ! בשָיו :םושלש לומתמ ול אה אנשדאלו
 | שדה ןהפה תומדדע טפשמל הדעה ינפל ורמעדדע
 ריִעילָא אָבּו חְצורַה בּושָי | א םהה םימיב הָיְהְי רֶׁשֲא
 ׁשֶדָקיתֶא ושדקיו :םשמ םֶנירְׁשֲא ריִָח-לֶא ותיּבלֶא
 ;רירק-תֶאְו םירְפֶ רַהְּב םֶכָׁש"תֶאוִלְתְפִנ רַהְּב ליל
 חיי ןדריל רֶבעַמּו :הדוהי רַהְּב ןֹורְבֶה איה עַּבְרַא
 ןְבּואְר הֵּמַּמִמ רֶׂשיִּמַּב רָּבְרִּמַּב רֶצָּב"תֶא ּונְתָנ הָחְרזִמ
 זרטממ ןְׁשְּבַּב ןלֹנ-תֶאָו ד) הטממ רעלִנַּב תֹוָמאָר-תֶאְו
 פולו לארשי יב ו לָכְל הָדָעִּמַה ירָע ויה הלא :הָשנמ
 תּומָיאָלְו הְנְׁשִּב ׁשֶפְניהַּכמ-לְּכ הֶּמֶׁש םיִנָל םֶכֹותְּב רֶנֵה
 .:הדעה ונפל ּודְמָע-דֲע םּדַה לא דב

 אכ |
 עשוהידלאו ןהפה רֶזֲעְלֶא-לֶא םיולה תוכא ישאר וש
 ורפדמ :לארשי ינבל תוטמה תֹובָא ישאר"לָאְו נו
 הדֶׁשֹמידיְב הָוצ הָוהִי רמאל ןענְ ץֶרָאּב הֹלֵׁשְּב םֵחילֲא
 נב ּנְתיַו :ונתְמָהְבל ְהיִׁשְרנִמּו תֶבָׁשְל םיִרָע ונָל-תֶתַל
 הֶּלִאה םיִרָעֶה-תֶא הָוהָי יִּפילֲא םתלחנמ םיולל לֶאְרְשי
 יו יִתָהְּכַה תַחְפְשִמְל לֶרּנַה אציו קישר
 זרַּטַּמִמּו הָדּודְי הטממ םלה-ךןמ ןהפה ןרָהַא יֵנְבִל
 :הרׂשֶע שֶלְש םיִרָע לֶריּּבןְֵנבהָּמַממ ימה

 יפילע ןירמס 4 ,אכ | חק לג ח ,ּכ

 טלַאה סָאװ ןדמערפ םעד רַאפ ןוא ,לארׂשי ןּופ רעדניק עלַא רַאּפ טעטש עטמיטשַאּב יד ןעװעג ןענַײז סָאד

 לָאז רע ידפ ;עזרַאפ ַא ךרוד שפנ ַא טגָאלשרעד סָאװ ןכעלטיא רַאפ ,ןיהַא ןפיולטנָא ּוצ ףיוא ;ײז ןשיווצ ףיוא ךיז

 .הדע רעד רַאּפ ךיז טלעטש רע רעדייא ,רענָאמטּולּב םעד ןּופ טנַאה רעד ךרוד ןּברַאטש טינ

 - םעד עושוהי ּוצ ןּוא ,ןהפ םעד רֶזָעלֶא וצ טנענעג ןּבָאה םיִיָול יד ןּופ רעזיײהרעטָאפ יד ןּופ טיילטפיוה יד ןוא אב

 ןּבָאה יז ןוא* ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּופ םיטבש יד ןּופ רעוייהרעטָאּפ יד ןּופ טיילטפיוה יד ּוצ ןּוא ,ןּונ ןופ ןוז |

 ,ןעניווו םּוצ טעטש ןבעג ּוצ ודנּוא ןהשמ ךרוד ןליופַאּב טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןַעַנּכ דנַאל ןיא ,וליש ןיא טדערעג ייז ּוצ

 | | .תומהּב ערעודנוא רַאפ רעצעלּפ עיירפ ערעייו טימ

 טימ טעטש עקיזָאדיד ,טָאג ןופ ליומ םעד טיול ,הלחנ רעייז ןופ םייול יד ןּבעגעג לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאהי = =

 .רעצעלפ עיירפ ערעייז

 ,םיִיול יד ןּופ ,ןהפ םעד ז ןרהַא ןּופ רעדעק יי יד רַאּפ ןוא ;םיתָהק יד ןופ תוחפשמ יד רַאּפ סױרַא זיא לרוג רעד ןּוא +

 .טעטש ןציירד ,לרוג טיול ,ןימינב טבש ןּופ ןּוא ,םינועמש יד ןופ טבש ןּופ ןּוא ,הדוהי טבש ןּופ ןעװעג ןענייז

 .ןויוואּב טרעוו דלישמוא ןייז ביוא ןוא .ה .ד *



 | 225 ,אכ

 .ה "יזיטּמִמּ םירפא-הטמ תֶחְפְשַמִמ םיִתּונה תֶחֶק יִנְבִלְו
 וינבלו = :רָׂשָע םיִרָע לרוגב הָׁשַנְמ הטמ יצחמו ד |

 הדָמִמִמ .רטָא-הטממו רכשֶשי"הְממ תָחְפֶשִמִמ ןושרנ |
 שלש םיִרָע לגב ןֶׁשֶּבִב הָּׁשִנְמ הָטִמ יִצֲחמּויִלָתְפִ
 זְןֵבּואְר הֶּטַּמִמ םמהפשמל יררמ יכל - הֶרָׂשֶע
 ח ונתיו הָרָׂשֶע םיִּתְׁש םיִרָע ןלּובו הָשַמִמְו דנְהַמִמִמּ
 ןהיִׁשְרנִמ-תֶאְו הָלֶאָה םיִרָעֶה--תֶא םיולל לאש
 ט קדָטַמִמ ּונְתִי ;לֶרנַּב הָשֹמיִדַיְּב הָוהְי הוִצ רֶׁשֲאַּכ
 . "רָשֶא הָּלִאָה םירעה תא מש י ינפ הטממו הָדּודְו נב
  יָתָהְּקַה תֹחְְּׁשִּמִמ ןרָהֶא י ינבל יהו :!םֵׂשִּב ןֵהְתֶא ארק
 אי "תֶא םַלל ונתנ :הָנשיאְר לרוגה הָיָה םהְל יִּכ יול יֵנְּבִמ
 תרֶאְו הָדּוהְי רהב ןִֹרְבִח איה קֹנָעַה יִבָא עַּבְרַא תירק
 גי ּונְתָנ ָהיֶרָצֲח-תֶאְו ריִעָה הָדְׂשתֶאְו :ָהיִתֹביִבְס ָהֶׁשְרִנִמ
 ֹתְָחֲאַּב הנִפיְְּ .בֵלֶכְל

 -ןרֶאְו ָהיֶׁשָרְנִמ-תֶאְו ןֹוָרְבָח"תֶא ַחְצֹרָה טֵלְקִמ ריִעתֶא |
 די "תִרֶאְ הָׁשְרְנִמ-תֶאְו רֵַּי--תֶאְו :ָהיֶׁשָרְנִמ--תֶאְ הָנְבִל
 ט "תאו ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו |לה"תֶאְו .:ָהֶׁשָרְגִמִתֶאְו עֹמּתׁשֶא
 ט ץדטידתֶאְו ָהֶׁשְרְנִמ-ִתֶאְו ןִיע--תֶאְו :ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו רֶבָּד
 .צֵׁשֵת םיִרָע ָהֶׁשְרְגִמיִתֶאְו ׁשֶמָׁש תוּ-תֶא הָשְרְנמדתֶא
 וי =ץרָא ןימינפ הֵּטַּמִמּו = !הֶלֶאָה םיִטָבְּׁשַה ינש תֶאֵמ |

 חי תֹותָנֲע-תֶא :ָהֶׁשְרְגִמ"ִתֶאְו עַבָנ-תֶא ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ןֹועְבִנ
 = זעַּבְרַא םיִרָע ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ןומלעהתאְו ָהָׁשְרְנִמ--תֶאְו
 שי ;ןְהיֵׁשְרְנִמּו םיִרָע הָדְׂשֶעיׁשְלְׁש םִנָהְּכַחןְרָהַאיינְב ירָע-לָּכ

 כ תָקק ינְִּמ םיִרָתְַה םףלה הָהְקיינְּב תוחפשמלו
 - אפ ריָע-תֶא םָהָל תו ;םִיָרְּפֶא השממ םלָדִג ירע לה |

 -תֶאְו םִיַרְפֶא רַהְּב ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו םֶכׁש-תֶא חצה טלקמ
 בכ תיּבתֶאְ הָשְרְגמדתְֶ םיְַּבַק--תֶאְו :ָהֶשְרְמתֶאו רו

  טמקנ'גה אס לצכ וש | ירק נשאו *

 עושוהי|

 * צ ֹונָתָנ ןֵהֹּכַה ןְרהֶא | ינבלו =

 .טשרעּוצ לרֹוג םעד ןגירקעג ןּבָאה ייו <
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 יד ןּופ ,תֶהְק ןופ רעדניק .עקירעּביא יד רַאפ ןוא*
 = ןּבלָאה ןּופ ןוא ,ןֶד טבש ןּופ ןּוא ,םירפא טבש ןּופ תוחפשמ
 0 יטעטש ןעצ ,לרוג טיול ,השנמ טבש

 תוחפשמ יד ןופ ,ןשרג ןופ רעדניק יד רָאפ ןוא'

 .,ילּתפנ טבש ןופ ןוא ,רשֶא טבש ןּופ ןּוא ,רָכָׂשֹׂשִי טבש ןופ

 ,לרג טיול ,ןָשָּב ןיא השנמ טבש ןּבלַאה םעד ןופ ןּוא

 | .טעטש ןציירד

 ,תוחּפשמ ערעייו טיול ירְרמ ןופ רעדניק יד רַאפִי =

 ,ןולּובז טבש ןופ ןוא ,דֶג טבש ןופ ןּוא ,ןבואר טבש ןּופ
 | .טעטש ףלעווצ

 םייול יד ןּבעגעג ןּבָאה ! לארשי ןופ רעדניק יד ןוא*

 לוו יױװַא ,רעצעלפ עיירפ ערעייו טימ טעטש עקיזָאדיד

 .לריג טיול ,ןהשמ ךרוד ןלױפַאּב טָאה טָאג

 רעדניק יד ןופ טבש םעד ןּופ ןּבעגעג ןּבָאה ייז ןּוא *

 ,ןועמש ןּופ רעדניק יד ןּופ טבש םעד ןופ ןוא ,הדוהי ןּופ
 .ןעמָאנ ןטימ ןָא ָאד ייז טפּור עמ סָאװ טעטש עקיזָאדיד

 יד ןּופ ,ןרהַא ןופ רעדניק יד רַאפ ןעװעג זיא סָאד ןוא יי

 םורָאװ ;יול ןופ רעדניק יד ןּופ םיִתָהק יד ןופ .תוחפשמ

 יז טָאה עמ ןוא 5

 סָאד--קְנַע ןופ רעטָאפ םעד ,ףעַּברַא ןופ טָאטש יד ןּבעגעג

 עיירפ עריא טימ ,הדּוהי ןּופ גרעּבעג םעד ןיא-ֹורבָח זיא

 רעד ןופ דלעפ סָאד רעּבָא * .ריִא םּוִרַא דנור רעצעלּפ

 םעד בכ ןבענעג יז ןּבָאה רעפרעד עריא ןּוא טָאטש

 .םישנגײא ןייז רַאפ ןהָנּופי ןופ ןוז

 ןֹורבֶח ,רעגעלשטיוט ןרַאפ גנּונירטנָא ןופ טָאטש יד ןּבעגעג יז ןּבָאה ןהפ םעד ןרהַא ןופ רעדניק יד .ןּוא *

 ןוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ .ריתָי ןוא * ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ הָנבְל ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ

 ןוא * ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ ריבד ןוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןֹולֹוח ןוא י* ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ ַעֹומּתשֶא -
 מ .רעצעלפ עיירפ עריא .טימ ׁשֶמָׁש-תיֵּב ךוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ הָטּוי ןוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןָיִ
 .םיטבש ייווצ עקיזָאדיד ןּופ טעטש

 עײרפ עריא טימ תֹותָנַע 15 ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ עַבְנ ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןֹועְבִג :ןימינב טבש ןופ ןוא +

 .טעטש ריפ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןומלַע ןוא ;רעצעלפ

 .רעצעלפ עיירפ ערעייז טימ טעטש ןציירד :םינהפ יד ,ןרהַא ןּופ רעדניק יד ןופ טעטש עלַא 18

 ןופ טעטש יד -תֶהק ןופ רעדניק יד ןּופ לקירעּביא יד ,םיִיול יד ,תֶהק ןופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד ךַאפ ןּוא * =

 ,םָבש ,רעגעלשטיוט ןרַאפ גנונירטנַא ןופ טָאטש יד ןּבעגעג ייז טָאה עמ ןוא יי .םירפא טבש ןּופ ןעװעג ןענייז לרֹוג רעײז
 עריא טימ םִיַצבק ןּוא ** ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ רֶזְנ ןּוא ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ |

 .עָּברַא תירק ײ
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 -ע ל84לרפ עריא טימ ןורוחהתיִּב ןוא ,רעצעלפ עיירפ

 = .טעטש ריפ  .רעצ

 -עלפ עיירפ עריא טימ מ הקתלֶא גד טבש ןופ ןוא < |

 עריא טימ ולא 24 :רעצעלפ עַײרפ עריא טימ ובו רעצ

 .רעצעלפ עיירפ עריא שמ ןומרזתנ ,רעצעלפ עיירפ

 .טעטש ריפ

 עיירפ עריא טימ ְךֶנֲעַּת :השנמ טבש ןּבלַאה ןּופ ןוא* = =

 "ווצ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןֹומְריִתַנ ןוא ,רעצעלפ
 ---9 עט

 ,רעצעלפ עיירפ ערעיײז טימ | ןעצ ;טעטש לאי 2 0 0

 .תֶהְק ןּופ רעדניק עקירעביא יד ןופ תוחפשמ יד רַאפ

 תוחפשמ יד ןּופ ,ןֹוׁשרָג ןופ רעדניק יד רַאּפ ןּוא = -

 -טנַא ןופ טָאטש יד ;השנמ טבש ןּבלַאה ןּופ ,םייול יד ןּופ

 עיירפ עריא טימ ןֶׁשָּב ןיא ןֶלֹוג ,רעגעלשטיוט ןרַאפ גנוניר

 - / | הרה טה םדינח דהתו!ה טעטש יװצ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ הָרָע ןוא , רעצעלפ

 -עלפ עיירפ עריא טימ ןוישק :רֶכָׂשׂשִי טבש ןופןוא*

 טימ תּומרָי 5 :רעצעלפ עיירפ עריא טימ תֹרֹבָד ,רעצ

 "עלפ ל עיירפ עריא טימ יי ,רעצעלפ עירפ עריא

 .טעטש ריפ .רעצ

 עושוהי

 - ?םִיִתָש םיִרָע ָהֶׁשְרְנִמ חכ

 יזרָא ןְּדיַּטּפמּו  ועַּבְרַא םיִרָע ָהֶׁשְרְנִמיִתֶאְו ןורח כ
 ןוליאתֶא ָהֶׁשְרנִמ-ֶאוןתְבִתֶא ָהׁשְרנִמ-ִתֶאו אֹּתְלֶא דכ

 - ּועַּמְרַא םיִרָע הָשְדנַמתֶאְו ןומרדתנתֶא הֶׁשָרְנִמ-תֶאְו
 תנדתֶאְו ָהֶׂשְרְנִמתֶאְ ְךֶנֶעַּת-תֶא הָּׁשַנְמ הטמ היִצֲחִַמּו הכ
 -ֶׂשָע םיִרע--לָּב :!םִִׁש םיִרָצ ָהֶׁשְרְנִמ--תֶאְו ןֹומִר וכ
 וׁשְרגינְבַלְ ;םיִרָתֹוַה תֶהְקייִנְּב תֹחְפְׁשִמְל ָהיֵׁשְרְגִמּו מ

 טלקמ ריִע"תֶא השנמ הטמ יצחמ .םיילה תֶחּפׁשִמִמ
 -תֶאְו הָרְּתְשִעְּב-תֶאְו הָשְרְנִמדתֶאְו ְׁשְּבבןילנ-תֶאַחְרַה

 ןוישקדתא רֶכשֶׂשִי הטממו
 -תֶאְו תּומְרי-תֶא :ָהָשְרְגמִדתֶאְו תַרְבַדתֶא ָהֶׁשרנְמתֶאְו כ

 - ּועַּבְרַא םיִרָע ָהֶׁשְרְנמ-תֶאְו םיננ ןיע-תֶא ָהָׁשְרְנִמ
 -תֶאְו וִדְבַע-תֶא השרנמדתַאו לָאְׁשִמ-תֶא רֶׁשֲא הָּטַּמִמּו ל
 הָׁשְרְנִמתֶאְו בֶחר-תֶאְוַהׁשְרִִמתֶאְו תֶקָלָחיִתֶא:ָהְׁשְרֶנִמ אל
 ַחָצֹרָה טלקמ | ריִעתֶא יִלָּתַַ הממ ;עַּבְרַא םיִרָע בל

 דתֶאְ לאה תֶּמַח-תֶאְו הֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ליִלְּנַּב ׁשְדלתֶא
 ירָעלְּ ׁשְלָׁש םיִרָע ָהֶׁשָרנִמ-תֶאְ ןֵתְרַק-תֶאְו ָהֶׁשָרְנִמ ל

 .?ןקישְרְנמ ריִע הָרָׂשֶע-שלֶׁש םתחפשמל ינשרגה
 ןלּובז הטמ תאמ םירֶתנה םיולה ל ירְרמדינַּב תֶהּפְׁשִמְלּו רל
 -תֶא :הָׁשְרְנִמ-תֶאְו הָּתְרַכ-תֶא ָהָשְרְנִמתֶאְ םִענקי-תֶא הל

 :עּבְרַא םיִרָע ָהֶׁשְרְנִמ"תֶאְו לֵלֲהנ-תֶא ו הֶׁשְרְנִמ-תֶאְו הגמד
 תרמרדתַא ַהָצרה טלקמ ריִעתֶא דָנהַטְמְממ * ל
 יזרֶא .:קְשְרְנמִדתַאְו םִיַנחַמ-תֶאָו ָהֶׁשְרְנִמ-ִתֶאְו דֵעְלִַּּב יל
 ביי הֶׁשְרְנִמ-תֶאְו ְזעַי-תֶא ָהֶשְרְנמתַאְ שח

 | \ינקב 'בה א"ס 'הל %0903'דכ 'בכ |

 .ח יא םימיה ורבדמ םיחוקל ,הלאה םיקוספ יב ןאכ ואצמנ םירפס תצקב 12 + ירק לג לכ =

 { ןילגב הפ םוננצה ארוקל ורסחי אל ןעמלו  ,תווהל םוואר םניא הרוסמה יפכו ,ריסו ג"ס ,קוסמ |

 :ָהֶׁשְרְנִמ-תֶאְו הָצְהִי-תֶאְו הֶׁשָרְנְמ-תֶאְו רֶעָּכ-תֶא יאָר הָּטַּמִמּוי

 עבר םיִרָע השרמ-חאו תַעַפיִמ-תֶאְו הֶשרנמ-תֶאְ תומדקהתַא

 מקב בה .א"ס * * אחרטב ץמק *

 עריא טימ תֶקלח יי ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ןֹודבֵע .רעצעלפ עיירפ עריא טימ לָאְטִמ :רשֶא טבש ןופ ןוא" = =

 .טעטש ריפ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ בוחר ןּוא \ .רעצעלפ | עיירפ

 = ןּוא ,רעצעלּפ עיירפ עריא טימ ,לילָג ןיא ׁשָדק .רענעלטטיוט ןרַאּפ גנּוירטנַא ןופ טָאטש יד :ילתפנ טבש ןּופ ןוא 5 =

 .טעטש יירד .רעצעלפ עיירפ עריא טימ ןֶתרַק ןּוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ ראדיתֹומַח

 .רעצעלּפ עיירפ ערעייז טימ טעטש ןציירד :תוחפשמ ערעייז טיול םינושרג יד ןופ טעטש עלַא :

 עיירפ עריא טימ םֶעוקְ :ןוליבז טבש ןּופ ,םייול עקירעביא יד ,ירָרמ ןופ רעדניק יד ןופ תוחפשמ יד רַאפ ןוא * %--

 | ריפ .רעצעלפ עיירפ עריא טימ ללה ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ הָנִמְד ** ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ הָּתרַק ,רעצעלּפ

 .טעטש

 .טימ תומדק < ;רעצעלּפ עיירפ עריא טימ .הָצהְי ןוא ,רעצעלפ עיירפ עריא טימ רֶצּב : :ןבואר טבש .ץפ ןוא א

 . .אטעטש ריפ .רעצעלּפ עיירפ עריא טימ תַעָפיִמ ןּוא ,רעצעלּפ עיירַפ עריא

 .ָאטינ ייז
 ןענייז טסקעט ןשהרוסמ םעד ןיא .םירפס ךס ַא ןיא ךיז ןעניפעג ,6-63 ,ו 'א םימיה ירבד טיול טלעטשענוצ קיטנעק ,6 םיקוספ א



 -חמ 000 לש 0000000000 8,בכ-גג ,אכ

 ןרָאּפ :גנונירטנַא ןופ: טָאטש יד :דָנ טבש ןופ ןוא = = חל םיִרָתֹונַה םֶמֹחְּפִׁשִמַל יררמ ינבל םיִרָעָהילְּכ < :עברַא
 | ,העצעלפ עיירפ עריא טימ ;דָעלָנ ןיא תֹומָר ,רעגעלשטיוט טל לֵב גהרָשָע םיִּתָׁש .םיִרָע םֶלִרוג יהיו םיולה תָֹחָּפְׁשִמִמ

 -- הָנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא םיִרָע לארשיינב תא ְךוהְּב םיולה ורע
 מ ָחיִׁשְרְנִמּו .ריִע דיע הָלֵאָה םיִרָעָק .הָנייְהִּת  :ןְהיִׁשְרְנִמּ
 אט לֶאְרְשיל הָוהְי ןתמ | הלאה םיִרָעְה-לְכָל ןּכ כ ָהיֶתֹביִבְס
 רק שירה טעה ..  +ריפ :טעטש | | ובשיו קושריו םתובאל תתל עפשנ רֶׁשֲא ץרָאָהילָּביתֶא
 ןופ ר רעדניק יד ראפ כ ןעוזענ ןענייו טעטש עלַא ד במ םתובָאלנ עַבְׁשִנירֶׁשֲא לֵכּכ ביִבָּפִמ םהל תוהו חנו | :הכ

 < םתיִבָיִאדלָּכ תא םליִביא-לַּכִמ םֶהיֵנְפִּב שיא דמָפ-אלו |
 ומ יירׁשֲא בוטה רכה לפמ רֶבָד לפנאְל :םֶריֵב הָוהְי ןֵתָנ
 י אב לָפַה לארש תובל ז הָוהְי רק

 ךנייא םעד ןופ ןטימ ןיא םיִיול יד ןופ טעטש עלא 4000 - ּ" כ

 ןוא טכַא ךעוועג ןענייו .לארׂשי ןופ רעדניק יד .ןופ .םּוט = | א :זרשנמ הממ יצָתלו ידנלו טמא ֶַׁשּוהְי ארק א זא
 עקיזָאדיד < .רעצעלפ עיירפ ערעייז טימ טעטש קיצרעפ ב םֶכְתֶא הוצ  ָׁשֲא-לָּכ תֶא םָּתְרַמְש םָּתַא םֶהיֵלֲא רֶמאֹּי
 " ּםָבְתֶא יתיוצדרָשַא לֶכָל ילקב ועְמשפו הֶוהְי רבע שמ

 ג זדוה םויה דע םיִּבַר םיִמָי הָז םֶכיֵחֲא-תֶא םתבועדאל |
 ד ַחיִנֲה ּהָמַעְו + !םֶכיֵהְלֶא הָוהְי תוצמ תֶרֶמְׁשִמ-תֶא םָתְרַמְׁשּו

 יי | יי .טעטש וכלי ונפ הָּתַעַו םהל רֶבּד רֶׁשֲאַּב םָכיֵחֲאַל טְכיִהְלֶא הָוהְי

 דנַאל עצנַא סָאד לארשי וצ ןבעגעג טָאה טָאוװא* הָׁשֹמ םֶכָ ןֵתָנ רׁשֲא םֶכְְַחֶא ץרָאלַא םֶכיֵלָהֶאְל םֶכְ
 ןוא::ןרעטלע 9רפייז ןבענ וצ ןרָאװשעג טָאה רע סָאְת "5 תֹוֲעַל דאמ ורמש קר :ןורוה רּבְעְּב הָוהְי רֶבָע
 "יי .רָוהְיידְבִע השמ םֶכְתֶא הוצ רשא הְרותההתֶאְו הוצמה
 וא" -ןירעד טצעואב ךיז ןוא ,טּברַאעג סע ןּבָאה "7 = משלו ןיכְרדלָכב תֶכָלְו םֶכיַהְלַא הוהידתַא הָבֲהַאְל
 סָאװ ;ץלַא יז יוז ,םּורַא דנור ןופ טְורַאּב ייז טָאה טָאנ = = ;םֶכְׁשִפנילְכְכּוטְכְבבל-לְכְּבורבֶעלו ב"הַקְבְדְּו ויָתוצִמ
 עלַא ןופ רענַײק ןּוא ;ןרעטלע ערעייו ןרָאװשעג טָאה רע ויָצֲַלְו !םֶהיֵלֲהַא-לָא וכליו םֶהְלַשיו ַעֶׁשֹוהְי םֶכְרְבִַ
 ערעַיײז עֶלַא ;ײז .ַא פ ןענַאטשַאּב :טינ זיא .טנייפ ערעײז = עשה יג צי בי הָׁשֹמ 12 השמה בש

 עֶרְיַא טימ ןובָשָח = ;רעצעלפ עיירפ עריא טימ םננחמ ןוא
 עלַא  .רעצעלפ עייהפ עריא טימ רַזֲעַי ,רעצעלפ עיירפ

 תוחפשמ יד ןופ עקירעביא יד--תוחּפשִמ ערעייו טיול יררִמ

 ..טעטש .ףלעווצ ןעװעג זיא לרוג רעיו ןוא ;םייול יד ןופ

 עיירפ עריא 'טימ טָאטש ןיא טָאטש ןעװעג ענו טעטש

 עקיזָאדיד עלא לב ױזַא ;ריא .םּורָא דגור רעצעלפ

 < = ין

 .טהָאװ.ַא טינ* ..טנַאה רעײז ץא ןּבעגעג טָאג טָאה טנייפ

 7 | בֶהְּו ב ראמה ל הק + טכלקלא בש
 עמוק 1 זיא א לא ,לארשי ןּופ ויוה בעד נָאועג 0

 יי נב 3 עסואמ 'ד ,בכ "נקב 'בה א'ס ,, אב

 טָאה רע ךואי .השנמ טבש  ןּבלַאה םעד ןוא ,םידָג יד .ןוא ,םינבואר יד ןפורעג עּושוהי טָאה .לָאמסעדי בב

 | רצ טָאה ריא ןוא .ןליופאב ךיא טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ סָאװ ץלַא טיהעג טָאה ריא :טנָאזעג ײז וצ .-

 עקיזָאדיד רעדירב ערעײַא טוָאלרַאפ טינ טָאה ריא .ןליופאב ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןיא ,לוק ןיימ וצ טרעהעג

 טָאה דנּוצַא ןוא *  .טָאג רעייֵא הוהי ןופ טָאּבעג םעד ןּופ גנוטיה יד טיהעג טָאה ריא ןּוא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא ויב געט ליפ |

 וצ ךייַא טייג ןּוא ,דנוצַא םּוא ךייַא טרעק םּורד ;טנָאּועווצ יז טָאה רע יװ ױזַא ,רעדירב ערעײַא טּורַאּב טָאג רֶעיִיַא הוהי

 == .ןדהי טייז רענעי ףיוא ןּבעגעג ךייַא טָאה טָאנ ןופ טכענק רעד השמ סָאװ םּוטנגייא רעײַא ןופ דנַאל םּוצ ,ןטלעצעג ערעײַא

 = ןּבָאהּוצ ביל ;ןטָאּבעג :ךיזַא: טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ סָאװ ,הרות יד ןוא ,טָאּבעג סָאד ןָאט ּוצ רעיו טיה רעּבָא *

 ןעגיד ּוצ םיִא ןוא ,םיא ןָא ןטפעהַאּב ּוצ ךיז ןוא ,טָאּבעג ענייז ןטיה וצ ןוא ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא ןייג וצ ןוא ,טָאג רעיא הוהי

 יי 3 . .לעז רעצנַאג רעיא טימ ןוא ,ןצרַאה ןצנַאג רעייֵא טימ

 = .ןטלעצענ ערעַײז ּוצ ןעגַאגעגקעװַא ןענַײז ייז ןּוא ,טקישענקעװַא ײז טָאה ןּוא ,טשטנעבענ ייז טָאה עּוׁשֹוהְי ןוא* =

 ערעײז טימ ןּבעגעג עושוהי טָאה ןּבלַאה רעדנַא םּוצ רָאנ ;ןָשֶּב ןיא ןבעועג השמ טָאה השנמ טבש ןּבלַאה ַא ּוצ ןּואז ==

 ךיוא ַײז רע טָאה ;ןטלעצעג ערעייו ּוצ טקישעגקעװַא יז טָאה ַעּושֹוהְי זַא ןוא .ברעמ ּוצ ןדרָי טייו רעד ףיוא רעדירב

 .רעייז טימ ןּוא ,ןטלעצענ ערעײַא ּוצ םוא ךייא טרעק סטונ ליפ טימ לָאז ּוצ יױזַא , ,טנָאזעג יז וצ טָאה רע ןּוא * - ,טשטנעּבעג
6 
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 ,רעּפּוק טימ ןּוא ,דלָאג טימ ןּוא ,רעּבליז טימ ,יפ ליפ

 טלייטעצ ;ליפ רעייז רעדיילק טימ ןּוא ,ןזיַא טימ ןוא

 .רעדירּב ערעיײַא טימ טנייפ ערעײַא ןופ ביור םעד

 ןופ רעדניק יד ןּוא ,ןבואר ןופ רעדניק יד ןּבָאה*

 .ןוא ,טרעקענמוא ךיז ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא ,דֶג

 ןּופ ,לארשי ןופ רעדניק יד ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ייז

 םּוצ ,דָעלַג דנַאל ןייק ןייג ּוצ ,ןֵעַנּכ דנַאל ןיא סָאװ וליש

 יַאּב ןירעד ךיז ןּבָאה יז סָאװ ,םּוטנגייא רעייז ןופ דנַאל

 ייז זַא ןּוא * .ןהשמ ךרּוד טָאג ןופ ליומ םעד טיול טצעו

 ,ןַעַנֹּכ דנַאל ןיא סָאװ ןדרָי ןופ ןטנגעג יד ּוצ ןעמּוקעג ןענייז

 ןּוא ,דֶג ןּופ רעדניק יד ןוא ,ןבּואר ןּופ רעדניק יד ןּבָאה

 םייּב חּבומ ַא טיובעג ןטרָאד ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד

 .ןקוקוצנָא ףיוא חּבומ ןסיורג ַא ,ןדרי

 וצ ױזַא ,טרעהעג לארשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה יי =

 ,דָג ןופ רעדניק יד ןוא ,ןבואר ןּופ רעדניק יד ,טעז :ןגָאז

 חּבומ ַא טיוּבעג ןּבָאה ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןּוא

 טייז רעד ּוצ ,ןדרי ןּופ ןטנגעג יד ןיא ,ןַעַנּכ דנַאל ןגעקטנַא

 ןופ רע דניק יד יװ ןּוא * .לארשי ןופ רעדניק יד ןופ

 ןופ הדע עצנַאג יד טָאה יװַא ,טרעהרעד ןּבָאה לארשי

 דפיורָא ֹוליִש ןייק טלמַאזעגנייַא ךיז לארשי ןּופ רעדניק יד

 .המחלמ ףיוא יז ןנעקַא ןייגוצ

 וצ ןוא ,ןבואר ןופ רעדניק יד ּוצ טקישעג ןּבָאה לארשי

 עושוהי

 :אבצל םֶהיֵלֲע עי

 | ןופ רעדניק יד ןוא

 20-9 בכ |

 יללש וקלח רֶאְמ הכרה תֹומָלְׂשִּּו לָוְרְַבּו תָשָחְנְב
 ייִנְבּ ןבואר"ינב וכל ובשמו :םֶכיִחֶאְדְע םָהיֵבְוֶא ט

 דרעא הָלָׁשִמ לֵאָרְׂשִייֵנְּב הָאָמ הָּׁשַנְמַה טֶכָש ו יצחו דָנ
 םֶתְוחֶא .ץרַאלָא יפְלּנַה ץֶרָא-לֶא תֶכֶלָל עָנּכ-ְִרָאְּב

 -טלָא ואב ;הָׁשמ--דִיְּב הָוהְי יִּפ--לַע ּהָּב-ּוזֲהאָנ רֶׁשֲא י
 יֵנְבּו ןֵבּואְרייִנְב ּנְבִיו כ ץְרָאְּב רשא ןדריה תלי
 לודג חבומ ןורוהילע חכמ םש השנמה טבש יצחו דג

 ןְבּואְדיינְב ונָב הגה רמאל לארי עמְשו :הארמל א
 .ץרָא לומ"לא ַחָבוִמַה-תֶא השנמה טָבש יצחו דָנייַגְבּו

 ועמשו :לֵאָרְׂשִייִנְּב רֶבַעְילֶא ןֵדְרִַה תֹולילְנילֶא ןַעַנּכ כי
 ;רולעל הלש לֵאָרְׂשִיינְּב תַרֶע-לּב ולֲהְקִיַו לֵאְרׂשִייִנְּב

 ןבּואְריינְב-לֶא טארשיחינב וחלש
 -תֶא דֵעְלִנַה ץרָא-לָא הֶׂשַנְמיִמְבׁש יָצֲח-לֶאְו דָיינְב-לֶאְו

 דָחֶא איִָׂנֹּמִע םיִאֵׂשְנ הרשו :ןקפה רעלאְּ םֶחְניִּפ די
 שאָר שיאו לֵאָרְׂשִי תוטמ לֶכָל בִא תיִבְל לָחֶא איש

 ןְבואְריינּב-לָא ואבמ :לֵאָרְׂשִי יפְלַאְל הָמַה םֶתֹובֲא-תיֵּב יי
 ּורְּבַדַָוךֶעְלִנַה ץרַאלָא הָׁשַנְמ-טְבׁש יצֲ-לָאודֶגייְִבילֶאְו
 :לטמה"המ הָוהְי תדע | לכ ולמא הָּכ :רמאל םָּתַא
 .יִמֲחַאַמ םייה ביָׁשָל לֵאָרְׂשִי יהלאב םָּתלַעְמ רשא הזה
 !דוהיִּב םויה םֶָדְרְמִל חפומ םכל םֶכְֹנְבִּב הוה

 דע ּונָּמִמ טרהמהראל רֶׁשֲא רֹועְּפ ןוע-תֶא ללדטעמַה י
 םבֹוּיַה ּובָשְּת םֶּתַאְו !הָוהְי תֶרעַּב ,ףגנה יקמ חזה .םנה חי

 -לֶא רֶחָמּו הָוהיּב םויה ורְרְמִת םֶתַא הָיָהְו הוהי ירחאמ
 םֶכְתוְחֶא ץֶרֶא הָאִמְמיִַא דאו :ףצקי לֵאָרְׂשִי תֶרֶעילְּכ שי

 ןְֵׁשִמ .םשךכש רֶׁשֲא הָוהְי תזחא ץֶרָא-לא םָכָל ּורְבִע
 "כא טְנּאְו ּודְרְמִּת-לַא הָוהיִבּו ונקותב וזחאה] הֶוהְי
 הָוהְי חֵּבוִמ יִלֲעְלַּבִמ ַחָבְוִמ םֶכָל םֶכְתְנִבְּב ורמת

 --כעְו םֶרָקּכ לעמ לַעָמ חַרָוְוִּב ןֵכָע ! אֹלֲה :וניהלֶא כ

 טימ ןוא * ,ןהפ םעד רֶזֶעלֶא ןופ ןוז םעד סחניפ ,דֶעֹלִג דנַאל ןייק ,השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןּוא ,דָנ ןופ רעדניק יד

 ןענייז יז ןוא ;לארׂשי ןופ םיטבש עלַא ןּופ זיוהרעטָאפ ַא ןופ טשריפ ןייא ּוצ ,טשריפ ןייא ּוצ ,ןטשריפ ןעצ םיא

 יד ּוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא* .לארׂשי ןופ ןטנזיוט יד יב זיוהרעטָאפ רעײז ןופ טפיוה רעד ןעוועג רעכעלטיא +

 ,טדערעג ייו טימ ןּבָאה יז ןוא ,דָעלִג דנַאל ןייק ,השנמ טבש ןּבלַאה םּוצ ןוא ,דָנ ןופ רעדניק יד ּוצ ןּוא ,ןבואר ןופ רעדניק

 םעד ןָא טשלעפעג טָאה ריא סָאװ גנושלעפ עקיזָאדיד ויא סָאװ :הוהי ןּופ הדע עצנַאג יד טגָאזעג טָאה ױזַא <  :ןגָאז ּוצ ױזַא

 --רעדיװ טנייה טלָאז ריא ידּכ ,חּבומ ַא ךיז רַאּפ ןעיוב רעיײַא טימ ,הוהי רעטניה ןופ טנייה ןרעקּוצּפָא ךיז ,לארשי ןופ טָאג |

 ןקיטנייה ףיוא זיּב טקיניירעג טינ ריא ןּופ ךָאנ ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ,רֹועְּפ ןופ דניז יד קיצניוו זדנוא זיא * ?הוהי ןָא ןקינעפש

 ?הוהי רעטניה ןופ ּפָא טנייה ךייַא טרעק ריא זַא *  ,הוהי ןופ הדע רעד ףיוא הפגמ ַא ןעווענ ויא ןריא רעּביא סָאוונ ןּוא ,גָאט

 ןופ הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןענערעצ רע טעוו ןגרָאמ ןּוא ,הוהי ןָא טנייה ןקינעפשרעדיוו טעוו ריא :ןייז טעװ סע ןּוא

 ינגייא סהוהי ןופ דנַאל םעד ןיא רעּבירַא ְךייַא טמּוק ,ןיירמוא זיא םּוטנגייא רעייַא ןּופ דנַאל סָאד רעדיוו ביוא < ..לארׂשי |

 ,ןקינעּפשרעדיװ טינ ריא טלָאז הוהי ןָא רָאנ ,ודנוא ןשיװצ ךייַא טצעוַאּב ןּוא ,הוהי ןּופ ןּכשִמ רעד טור ןטרָאד סָאװ ,םּוט

 .טָאג רעזדנוא הוהי ןּופ חּבומ םעד ץּוחַא ,חּבזמ ַא ךיז רַאפ ןעיוב רעיַא טימ ,ןקינעּפשרעדיװ טינ ריא טלָאז ודנוא ןּוא

 ןעוועג זיא לארשי ןופ הדע רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,םרח םעד טימ גנושלעפ ַא טשלעפעג ןחַרָז ןּופ ןוז רעד ןֶכֶע טינ טָאה **



 / 30-21 ,בכ

 עוָנ אל רחֶא שיא תוהו ףצק הָיָה לֵאְדְׂשִי תַדָעַלְּכ
 אנ השנה טֶבׁש יִצֲחְו דָנייְִבו ןְבּואְדייְִּב ונעו - גטֲעַּב
 = בכ חדוה | םיללֲא | לא :לארשי יָפְלַא ישאְרְ"תֶא ּורְּבַדָיַו

 -םבִא ערי אוה לֵאָרְׂשִי עדי אּוה הָוהְי | םיהלַא | לא
 כ תונבל +הֶוַה םויַד ונעישותדלַא הָוהיב לַעָמְּב-םִאְו דַרֶמַּב
 הלוע וילע תולעהל"םאו הָוהְי ירחאמ בושל חֶּבְוִמ ל
 'ׁשֵּקִבְו אה הָוהְי םימלש יֵחְבִו ְלָצ תֹוָׂשֲעַל-םֶאו החְנִמּ
 .דכ רחַמ רמאל .תאו-תֶא ּניֵׂשָע רָבֶּדִמ הָנֶאָּדִמ אלמא

 | יקלא הוהילו םללדהַמ רמאל נבל םֶכיֵנְּב ורמאי
 הכ דינו ןְבּואְדייְּב םֶכיֵניִבּוּוניִּב הוהְיוַתְ לוב .:לֶאְרְשי
 טבֶכיִנְב ּותיֵּבְׁשִהְו הָוהיִּב קָלָח םֶכְלְריִא ןּדְרוהדתֶא דֶג
 וכ ונל אָנְהַשָענ רמאנ ;הוהי"תא אֹרָי יִּתְלְבְל ּוניֵנְּב-תֶא
 מ אוה דפ יכ חבל אלו הלועל אל חָבוִמַהדתֶא תבל
 זרדבע-תֶא רבעל ונירחא ּוניִתֹורֹוד ןיבו םֶכיֵניִבּו ּוניניִּב
 ורמאידאלו ונימלשבו וניחבזבו וניתולָעְּב ונפל הָוהְי
 חכ הָיְהְו רָמאַֹּו ? הָוהיִּב קלה סכְלְדיא רנינבל רחמ םֶכיֵנְב
 דתרֶא ואְר ּונְרַמָאְו רהמ וניתרדדדלֶא ונילא ורְמאֹ-יִּב

 אֵלְו הלועל אל וניתובא יָׂשָע-רָׁשֲא הָוהְי חָּבְזִמ תִנְבַת |
  טכ ונממ ול הלילח :םכיניבו .וניניב אוד דָעיִּכ חַבְול
 חָמזמ תונבל הָוהְי יִרֲחַאמ םויַה םיָׁשָלְו הָוהיִב ררמל
 רֶׁשֲא ומלא הֹוהְי חַּכְוִמ דָבְלִמ רַב הָחְנִמְל הלעל
 ל קדדַעַה יאישנו ןהפה סָתְִּפ עמשיו | - ווְנְכשַמ י נפל |

 רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה-"תֶא ותא דָׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִפְלַא ישארו |
 :םבקיניעפ .בטייו השנמ יֵנְבּו ְךֶנייִנְבּו ןְבּואְריִנְּב ּורְּבִד
 אל -שָאְו ןְבּואְר .נְב-לֶא ןיֹכַה לא םִחְניִפ מאה
 הֶוהְי ּונֹכֹותְבדייִּכ ּונְעַדָי םויה הָּׂשַנְמ ינּב--לָאו דָנייִנְּב
 | חרא םֶּתְלַצַה וא הוה לֵמּמִה הָוהיִּב םֶּתְלַעְמיאָל רֶׁשֲא

 גל ןַהֹכַה ךֶזְֶלֶאְוְּב םתְניִּפ בטה הוהְי ךימ לארי ב

 :ודנוא ךָאנ תורוד ערעזדנּוא ןשיווצ

 רח \! | שחי

 ןעמוקעגמוא ויא ןײלַא ןַאמ רענעי טינ ןּוא ?ןרָאצ רעד

 .דניז ןייז רַאפ

 יד ז ןוא .ןבואר ןופ רעדניק יד טרעפטנעעג ןּבָאה = 2

 ײז ןוא ,השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןוא ,דָנ ןופ רעדניק

 | :לארׂשי ןּופ ןטנויוט יד ןופ טיילטפיוה יד ּוצ טדערעג ןּבָאה

 | ,הוהי רעטעג ןופ טָאג רעד ,הוהי רעטעג ןופ טָאג רעד *

 ןיא ויא סָאד ביוא !ןסיװ לָאז רע ,לארשי ןּוא ,סײװ רע

 -הוהי ןָא גנושלעפ ןיא ביוא רעדָא טײקינעּפשרעדיװ

 ןעיוב וצ ודנוא *-!גָאט ןקיטניה ןפלעה טינ ודנוא טסלָאז

 ּביוא רעדָא ,הוהי רעטניה ןופ ןרעקּוצּפָא ךיז ידפ חּבומ ַא

 = דפש | ןוא רעפּפָאדנַארּב םיא ףיוא ןעגנערבּוצפיוא

 ,רעפּפָאדירפ םיא ףיוא ןכַאמ וצ ביוא רעדָא ,רעפּפָא

 שנ סע ןּבָאה רימ ּביוא ןּוא ** !ןענָאמפיוא ןיילַא הוהי לָאז

 ןגרָאמ :ןגָאז וצ ױזַא ,ךַאז ַא ןנעוו גרָאז ןופ זיולב ןָאטעג

 ױזַא ,רעדניק ערעודנוא ּוצ ןגָאז רעדניק ערעײַא ןלעװ

 ןּופ טָאג םעד הוהי טימ ןָא ְךייַא ריא טרעק סָאװ :ןגָאז וצ

 ןשיווצ טכַאמעג הוהי טָאה קרַאמעג ַא םורָאװ ** ?לארׂשי
 רעדניק ןּוא ,ןבּואר ןופ רעדניק ,ךייַא ןשיווצ ןוא ודנוא
 ןּוא .הוהי ןיא קלח ןייק טינ טָאה ריא ;ןדרַי םעד ,דָג ןּופ

 טינ-רעדניק ערעודנוא ןרעטש ןלעװ רעדניק ערעײַא

 ךיז רימָאל :טנָאזעג .רימ ןּבָאה* .הוהי ןטכרָאפ ּוצ

 רַאפ טינ ,חּבומ םעד ןעיוב וצ ןענערָאװַאּב טשרָאקַא

 .טרעײניי ;רעפּפָאטכַאלש רַאפ טינ ןוא ,רעפּפָאדנַארּב

 ןֹוא ,ךייַא ןשיװצ ןּוא זדנּוא ןשיווצ תודע ןַא ןייז לָאז רע

 ןּוא ,רעּפּפָאדנַארּב ערעזדנּוא טימ םיא רַאפ הוהי ןּופ טסניד םעד ןעניד ּוצ

 וצ ןגָאז טינ ןגרָאמ ןלָאז רעדניק ערעײַא ןוא ,רעפפֶאדירפ .ערעודנוא טימ ןוא ,רעפּפָאטכַאלש ערעודנוא טימ

 סָאד ןלעװ ייז זַא ,ןעשעג טעװ סע ביוא :טגָאזעג ןּבָאה רימ ןוא *  .חוהי ןיא קלח ןייק טינ טָאה ריא :רעדניק ערעזדנוא

 סָאװ ,הוהי ןופ חּבומ םעד ןופ יוּב םעד טעו ;ןגָאז רימ ןלעוו ,ןיהַא רעטעפש תורוד ערעזדנוא ּוצ רעדָא ודנוא ּוצ ןגָאז

 רע ויא תודע ןַא טרעיינ ;רעּפּפָאטכַאלש רַאפ טינ ןּוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ טינ ,טכַאמעג ןּבָאה ןרעטלע ערעודנּוא
 ,הוהי רעטניה ןּופ טנייה ןרעקּוצּפָא ךיז ןוא ,הוהי ןָא ןקינעּפשרעדיװ ּוצ ודנוא הלילח = .ךייַא ןשיװצ ןּוא ודנוא ןשיווצ
 .רעודנוא הוהי יי ןופ חּבומ םעד ץּוחַא ,רעפּפָאטכַאלש רַאפ ךוא ,רעפּפָאזייּפש רַאפ ,רעפפָאדנַארּב רַאפ חבומ ַא ןעיוב ּוצ

 יי \ / - !ןפשמ ןייז רַאפ סָאװ ,טָאג
 ,םיא טימ סָאװ לארשי ןופ ןטנזיוט יד ןופ טיילטפיוה יד ,הדע רעד ןופ ןטשריפ יד ןּוא ,ןהפ רעד סחניפ יװ ןּוא **

 = ,טדערעג ןּבָאה ,השנמ ןּופ רעדניק יד ןּוא ,דֶג ןופ רעדניק יד ןוא ,ןבואר ןופ רעדניק יד סָאװ רעטרעוו יד טרעהעג ןּבָאה

 ,ןבואר ןופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג טָאה ןהפ םעד רָוֶעלֶא ןופ ןוו רעד סחניפ ןּוא **  .ןגיוא ערעײז ןיא ןלעפעגליוו סָאד זיא

 4 טָאה ריא םורָאװ ;טָאג זיא ודנוא ןשיװצ זַא ,רימ ןסייוו טנייה :השנמ ןּופ רעדניק יד ּוצ ןּוא ,דֶג ןופ רעדניק יד וצ ןּוא
 ,טָאג ןופ טנַאה רעד ןופ .לארשי ןופ רעדניק יד ןעװעג ליצמ ריא טָאה דנּוצַא ;גנושלעפ עקיזָאדיד טָאג ןָא טשלעפענ

 ןופ רעדניק יד ןופ טרעקעומוא : ךיז ןּבָאה ,ןטשריפ יד ןּוא ,ןהֹּכ םעד רנעלֶא ןופ ןז רעד סחעפ ןוא"
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 ןייק ,דֶעלִג דנַאל ןופ ,דָנ ןופ רעדניק יד ןופ ןוא ,ןבואר

 ײז ןּבָאה יז ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ ןַצַנּכ דנַאל

 124 גכ-33 ,בכ עושוהי

 דעלגח ץֶרָאמ דָנייִנְּב תֶאְמו ןְבּאְדינְּב תאמ םיִאיׂשְְַו
 = םטיוו !רֶבָּד םֶתוא ובשיו לֵאְרְׂשִיינּב-לֶא ןעַנְ ץרָאלָא גל
 אָלְו לארשי ינְּב םיהלֶא וכרביו לארשי נב יניעְּב רבה |

 -ליֹוװ זיא רעפטנע רעד ןוא< .רעפטנע ןַא טכַארּבעג נב רֶׁשֲא ץֶרָאָה-ֶא תֶחַׁשְל אָבְצַל םֶהיֵלֲע תולעל ורמא
 דנינו ןבואררגְב ּואְרְקִ :ּהָּב םיִבָׁשְי דֶנייִנְּו ןְבּואְר דל | ,

 - ?םיהלֶאה הוה ִּכ ּוניֵתֹניִּב אוה דָעייִּכ הכל
 | ןכ | רעמ ןּבָאה ןּוא , ,טָאג טּביולעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק

 דלכמ לֵאָרְׂשִיְל הָוהְי חיִנֲהרְׁשֲא יֵרֲחַא םיבר םיִמָיִמ לו א
 עׁשֹורְי אָרְקיו !םיִמָּיַּב אָּב ןק] ַעֶׁשֹודיִו ביִכָּפִמ םֶהיֵבְיֲא כ

 רֶמאָּיַו ויִדְמְׂשִלּו וימפשלו שאר וינקזל לאְרְשי"לבל
 -לָּכ } תֶא םָתיִאְר םֶּתַאְו !םיִמיּב יִתאַּב יִּתְנְַז יִנֲא םָהְלֶא
 בֶכיִנְּפִמ הֶּלֶאָה םִֹונַה-לֶכְל םֶכיֵהְלֶא הוה הָׂשָע רֶׁשֲא

 םֶפֶל יִתְלַפה 1 ואר ;םכָל םֶהָלְנַה אוד םֶכיֵהְלֶא הוה יִּכ ד
 ןדְריהְדִמ םֶכיִטְבְשְל הלחנב הָלֶאָה םיראשּגה םָיוגַהתֶא
 :שָמשה אובמ לידָּנַה םִיַהְו יִּתַרְכַה רֶׁשֲא םיִוגְָילְכ
 םםֶתֹא ׁשיִרֹוהְו םֶכיֵנְּכִמ םָפדהְי אוה םֶכיֵהְלֶא הוה
 | םֶכיֵהְלֶא הָוהְי רֶבִד רֶׁשֲאַּכ םֶצְרַא-תֶא םָּתְׁשִרי םֶכיִנְִלִמ

 בּונַָּה-לַּכ תא .תושעלו רמשל ראָמ םֶּתְכִוֲחַו :םֶכְל ו
 :לואמשו ןיִמָי ונממ רוס יתְלבל השמ ר רָפְמְּב
 םבֶכְּתִא הָלֶאָה .םיִרָאְׁשִּנַה הֶּלֵאָה םיוג אֹובדייִתְלִבְל
 שּודְכֵעַה אלו ּועיִּבְׁשַמ אלְו וריכוקראל םֶהיֵהְלֶא םֶשָבּ
 = ּוקָּבְרִּת םֶכיֵהְלֶא הָוהיִּביא יִּכ ::םֶהָל חתשת אל
 ץכֶכיִנּפִמ הָוהְי שרו :הֶזה םווה רֶע םֹייִׂשַע רשאּכ
 דַע טֶכיֵנְפִּב שיא דמע"אל םּמַאְ םימוצעו םיִלֹדְג םיוג
 הרוהְי | יִּכ ףֶלֶא-ףֶדי םָּכִמ דָחָא--שיִא | :תזה םּיַה
 םֶּתְרַמְׁשִנְו 1 םֶכָל רֶּבִּד רֶׁשֲאל םֶכְל םָהָלְּנַה אוה םֶכיֵהְלֶא

 -םִא|יִּכ וםֶכיֵהְלֶא הָוהְי-תֶא הכה כט דאָמ בי

 יד ןּוא לארשי ןּופ רעדניק יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעג

 וצ ,המחלמ ףיוא יז ןגעקַא ןייגפיורַא ןגעוו טדערעג טינ

 יד ןוא ןבּואר ןופ רעדניק יד סָאװ דנַאל סָאד ןטסיוורָאּפ

 0 - 0 ירעד ןציז דג ןופ רעדניק

 דָנ ןופ רעדניק יד ןוא ןבואר ןופ רעדניק יד ןּוא **

 רע זיא תודע א :לײװ ,......חּבומ םעד ןפורעג ןּבָאה

 ."טָאנ זיא הוהי א זדנוא ןשיוצ

 ב

 םעדכָאנ ,םּורַא א געט ליפ ןיא ןעװעג ז זיא סע  ןואי נב

 טנייפ ערעייז עלַא ןּופ לארׂשי טּורַאּב טָאה טָאג א[

 ,טנָאטַאּב ןוא טלַא ןרָאװעג זיא עושוהי ןּוא ,םּורַא דנור ןּופ

 =  :עטסטלע ערעײז ,לארשי ץנַאג ןפורעג עושוהי טָאהי

 0 צרעײז ןּוא ,רעטכיר ערעייז ןוא ,טיילטפיוה ערעיו ןּוא

 ַאּב ןּוא טלַא ןיב ךיא :טגָאזעג יז וצ טָאה ןּוא ,רעעופיוא

 % טָאג רעיא הוהי סָאװ ץלַא ןעועג טָאה ריא ןואי .טגָאט

 ;ןגעװטרעײַא ןּופ רעקלעפ עקיזָאדיד עלַא וצ ןָאטעג טָאה

 יו וחי 1 ,גכ | דעו המחלמ טָאה סָאװ רעד זיא טָאג רעײֵא הוהי םורָאװ

 | ןפרָאװעגסױא ךייַא ּבָאה ךיא ,טעז* .ךיַא רַאפ ןטלַאה |

 ךיא טָאװ רעקלעפ עלַא טימ ,ןדרָי ןופ ;םיטבש ערעײַא טיול הלחנ ַא רַאפ רעקלעפ ענעּבילּבעג עקיזָאדיד

 רַאפ ןּופ ןסױטשסױרַא יז טעװ רע טָאג רעײֵא הוהי ןּוא * .גנַאגרעטנואנוז וצ לודְגַה-י ןויּב ןּוא ,ןטינשרַאפ בָאה

 טָאה טָאג רעייַא הוהי יוו יו ,דנָאל רעייו ןּברַא טעװ ריא ןּוא ; טביועגנָא רעײַא ןופ ןּביירטרַאפ : טעװ ןוא ,ךייא

 -תרות ןופ ךּוּב ןיא ןבירשענ טייטש סָאװ ץלַא ןָאט וצ ןוא ןטיה וצ קרַאטש רעײז ןײז ריא טלָאז םורד * 9 ..טנָאזעגּוצ ךייַא

 ןענייו סָאװ עקיזָאדיד ,רעקלעפ עקיזָאדיד ןשיווצ ןעמּוק ּוצ טיני ,סקניל רעדָא סטכער ןופרעד ןרעקוצּפָא טינ ךיז ,השמ

 ןּוא ,ייז ייב ןרעווש ןוָאל טינ ןּוא ,ןענָאמרעד טינ ריא טלָאז רעטעג ערעייו ןּופ ןעמָאנ םעד ןּוא .ךיײַא ייב ןּבילּבעג

 ןָאטעג טָאה ריא יװ יווַא ,ןטפעהַאּב ךייִא ריא טלָאז טָאג רעייַא הוהי ןָא ויולב רָאנ* .ײז ּוצ ןקּוּב טינ ךיז ןוא ,ןעניד טינ ייז

 רענייק--ריא ןוא ;רעקלעפ עקיטכַאמ ןּוא עסיורג ךייַא רַאפ ןּופ ןּבירטרַאֿפ הוהי טָאה רַאפרעד סָאװ * ,גָאט ןקיטנייה ויב |

 רעײֵא הוהי םורָאװ ;טנזיוט טנָאיעג טָאה ךייַא ןופ ןַאמ ןיא 9 .גָאט ןקיטנייה יב ךייַא רַאפ ןענַאטשַאּב טינ ויא

 ןטיה רעייז ריא טלָאז םּורד * .טגָאועגּוצ ךייא טָאה רע יװ יװַא ,ךייַא רַאפ ןטלַאהעג המחלמ טָאה סָאװ רעד זיא טָאג

 ךייַא טעװ ריא ןוא ,ןרעקּפָא ךייַא ריא טעװ ןרעקּפָא ביוא םורָאװ *  .טָאג רעיא הוהי ןּבָאה ּוצ ביל ,לעז רעיא



 זבירָאשנה הלאה םיוגה רָתְיְּב  םֶּתְקַבְדּו ובושָת בש
 :םֶכָּב םהְו םֶהָּב םֶתאָבו םֶהָּכ םקנתחתהו םֶכְּתִא הָּלֵאָה
 + "זירָא ׁשיִרֹהְל םֶכיֵהְלֶא הָוהְי ףיסי אל יִּכ ועדת עוד
 טטשלו שקומלו חפל ספל ויהו םכינְפלמ הָלֶאַה םיוגה
 מראה למ םֶכְדָבֲא דע ֶכיֵיעְב םיננצלו םֶכיֵדְצִּב
 די זידּנִהְו :םֶכיִקְלַא הָוהְי םֶכְל ןַתְנ רֶׁשֲא תאוה הָבֹוּטַה
 םֶכְבַבְל-לְכִּ םֶּתְעַדי ץֶרָָה-לְּכ ְךֶררְּב םויק ךלוה יא

 םיִרָבְּדַה | לפמ דַחֶא רֶבָּד לָפָנאָל יִּכ םֶכָשפִנ לָכְבו |
 םכל ואב לפה םֶכיְֵע ֶכיֵחְלֶא הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲא םיבוטה
 וש לכ םֶכילָ אָּב-רֶׁשֲאַּכ הָיָהְו :דחֶא רֶבָּדּונָמִמ לֵפְנאְל
 = איָבָי ןכ םֶכיֵלֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי רֵּבִד רֶׁשֲא בוטה רבה
 םֶכְתִֹא ורימשה"דע ערה רֶבּדַהילְּכ תא םָכיֵלֲע הָוחְ
 הדו םָכָל ןֵתָנ רָׁשֲא תאוה הָבֹוּטַה הָמָדֲאָה לַעָמ
 ש הֶוִצ רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֶא הָוהְי תיִרְּכְדתֶא םֶכְרְבֶעְּב ּוםֶכיֵהְלֶא
 םבֶתיֲחְּתְׁשִהְו םיִרָחֲא .םיִקלא | םֶּתְדַבֲעַו .םּתְכלַהְו םֶכַתֶא
 ראה לעמ הָרֵהְמ םֶּתְרַכֲאַו םֶכָּב הָוהְיףַא הָדָחְו םֶהָל
 | וקל ֵתָנ ר רֶׁשֲא הָבֹוּטַה

 יי | דב

 א זאק ז הָמָכְׁש : לארׂשי ימְכש-לְ--תֶא של י ףלאנ
 ינפל ּובְצֵיְתִיו וירְמׂשִלּ יִמְפְׂשִלּו וישארלו לארשי ינקְול
 ב קדוהי רַמָאזהְל םֶעָה-לָּכ-לֶא עֶשֹוהְי רֶמאַֹּ :םיהלאה
 חרת למ םֶכיִתובַא וכבש רֶהָּנַה רבַעְּב לֵאָרְׂשִי יהלא

 ג חַקָאְו :םירחא םיִהלֶא ודבעוו רח יִבָאַו םֶהרְבַא יבא |
 דלכפ ותא ךלואו רלנה רכעמ םֶהָרְּכַאתֶא םֶכיֵבֲא-תֶא
  ןֵּאָו :קחצידתַא ולא וערזחתַא .ָּבְרַאְו ןעֶנְּכ ץרא

 ריעש רַה--תֶא ושעל ןֶפָאְו וָׂשֵע-תֶאְו בקעידתֶא קָחָצְיְל <
 ה תא הָלָׁשֶאְו :םיִרַצמ וי ויָנָּו בקשו ותוא תֶשְרל

 ק הנאו ג קּכ

 עושוהי |

 .ןּבענעג ךייַא

 - יד ,רעקלעפ -עקיזָאדיד :ןּופ טשער םעד ןָא ןטפעהַאּב

 ךיז טעװ ריא -ןוא ר יָא לב ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עקיזָאד

 = ןוא ,ײז ןשיװצ ןעמוק טעװ ריא ןוא ,ייז טימ ןייז ןתחתמ

 רעייַא הוהי זַא ,ןייז ןסיוו ריא טלָאו ןסיװ * ,ךייַא ןשיװצ יז

 ןופ רעקלעפ עקיזָאדיד- ןביירטרַאפ טינ רעמ טעװ טָאג
 ַא רַאפ .ןוא ץענ ַא רַאפ ןייז ךייא ןלעװ לז ןּוא ,ךייַא רַאפ

 רַאפ ןוא ,ןטַײז ערעיֵא ןיא טּור ַא רַאפ ןּוא ,גנולכיורטש

 ןייגרעטנוא טעװ .ריא זיּב ,ןגיוא ערעײַא ןיא סרעכעטש

 = טָאה טָאג רעייַא הוהי סָאװ דרע רעטּוג רעקיזָאדרעד ןּופ

 געװ םעד ףיוא געט יד ךיא ייג טָא ןּוא +

 רעייַא טימ ןסיוו ריא טלָאז םורד ;דרע רעצנַאג רעד ןופ

 ףייא ןַא טינ זַא ,לעז רעצנַאג רַעייַא טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג

 סָאװ ןגָאזוצ עטונ עלַא יד ןופ ןלַאפענּפָא זיא טרָאװ קיצ

 ןענייז עלַא ;ךייא ןגעוו טגָאזעגּוצ טָאה טָאג רעיא הוהי

 -ּפָא ןיא ןופרעד טרָאװ קיצנייא ןַא טינ :ןעמיקעגנָא ךייא

 ךעמיקעונָא זיא ךייא יװ ױזַא יי טעװ סע ןוא < .ןלַאפעג

 ךייֵא .טָאה טָאג רעײֵא הוהי סָאװ גָאזװצ רעטינ רעדלָא

 .םעדלַא ךייא .ףיוא ןעננערב הוהי טעװ יא ,טנָאעגוצ

 "רעד ןופ קיליטרַאפ ךײֵא טעװ רע וי ,גָאזנָא ןטבעלש

 ךייא טָאה טָאג .רעײֵא הוהי סָאװ דרע רעטוג רעקיזָאד

 ןּופ דנוב םעד .ןטערטרעביא טעו ריא זַא .ןבעועו

 יז וצ ; ןקוב רח ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןּא ןייג טעו ריא ןוא ,ןלױפַאּב ךייַא טָאה רע סָאװ ,טָאג רעיײַא הוהי

 ןבענעג ךייֵא טָאה רע סָאװ דאל ןטג םעד ןּופ ןיגרעטנוא ךינ טעוו ריא ןּוא ,ךײַא ףיוא הוהי ןּופ ןרָאצ רעד ןעמירג טעו

 ןופ עטסטלע + יד ז ןפורעג טָאה רע ןוא ,םָכׁש ? ןייק לארשי ן .ןופ םיטבש עלַא טלמַאזעגנא טָאה עושוהי ןואי דכ

 .יטלעטְשעג ךיז ןּבָאה ₪ ןוא :רעעופיוא ערעײז .ןּוא ,רעטכיר ערעייז ןוא - ,טיילטפיוה ערעײז ןוא ,לארשי | |

 ךַײט טַײו רענעי ףיוא :לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה עושוהי ןוא* -.טָאג ראפ

 ןּבָאה יז ןּוא ;ןְרֹוחָנ ןופ רעטָאפ רעד ןוא ,ןעמהרבַא ןופ רעטָאפ רעד חִרָּת ,ןָא קיבייא ןופ ןרעטלע ערעיַא ןסעועג ןענַײז
 זעגברוד םיא ּבָאה ןוא ,ךייט טייז רענעי ןּופ ןעמהרבַא רעטָאּפ רעײַא ןעמּונעג ּבָאה ךיא ןוא* .רעטעג עדמערפ טנידעג

 ןקחצי ּוצ ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּוא + .ןקחצי ןּבעגעג םיא ןוא ;ןעמָאז ןייז טרעמעג ּבָאה ךיא ןוא ;ןַעַנּכ דנַאל ץנַאג ךרּוד טריפ

 טרעדינעג .ןּבָאה רעדניק ענייז ןוא בקעי ןוא ;ןּברַא ּוצ םיא ריִעֵׂש ורַאּב םעד ןוָשֵע ןּבעגעג ּבָאה ךיא ןּוא :ןוָשֵע ןּוא ןבקעי |

 ןָאטֶעג .ּבָאה .ךיא סָאװ שיול .,םִיַרצִמ טנָאלפעג ּבָאה ןּוא ,ןענרהַא ןוא ןהשמ טקישעג ּבָאה ךיא ןוא* .םִיַרְצִמ ןייק
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 ןוא * .ןגיוצעגסיורַא ךייַא ךיא ּבָאה ךָאנרעד ןּוא ,יײז ןשיווצ

 ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןרעטלע ערעײַא ןגױצעגסױרַא ּבָאה ךיא

 עגכָאנ ןּבָאה םירצִמ יד ןּוא ,םי םּוצ ןעמוקעג טייז ריא

 רעטייר טימ ןּוא ןגעװטײר טימ ןרעטלע ערעײַא טנָאי

 טָאה רע ןוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה יז ןּוא *  .ףּוסדםי ןזיּב

 ,םירצִמ יד ןשיווצ ןּוא ךייַא ןשיװצ שינרעטצניפ א טכַאמעג

 ןוא ;טקעדעגוצ יז ןוא ,םי םעד יז ףיוא טכַארּבעג ןּוא

 טימ ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ןעזעג ןּבָאה ןגיוא ערעיײַא

 ןּוא * .געט ליפ רּבדמ ןיא ןּבילּבעג טייז ריא ןוא .םִיַּדצִמ

 סָאװ ירומָא םעד ןּופ דנַאל ןיא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ךיא

 - ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,ןדרי טייז רענעי ףיוא טציז |

 ןוא ,טנַאה רעיײַא ןיא ןבעגעג יז ּבָאה ךיא ןּוא ,ךייַא טימ

 -רַאּפ יז ּבָאה ךיא ןּוא ,דנַאל רעײז טּברַאעג טָאה ריא

 .ךייַא רַאפ ןּופ טקיליט

 המחלמ טָאה ןוא ,בָאֹומ ןופ ךלמ רעד ,ןרֹוּפִצ ןּופ ןוז

 ןפורעג ןוא טקישעג טָאה רע ןּוא ;לארשי ןגעקַא ןטלַאהעג

 ךיא רעּבָא * .ןטליש ּוצ ךייַא ,ןרֹועְּב ןּופ ןּוז םעד םָעֹלַּב

 - טָאה ןשטנעב ןּוא ,ןעמֶעלַּב ּוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ ּבָאה

 ןּופ ןעוועג ליצמ ְךייַא ּבָאה ךיא ןּוא ;טשטנעּבעג ךייַא רע

 ,ןדרַי םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא טייז ריא ןּוא** .טנַאה ןייז

 המחלמ ןּבָאה סע ןּוא ,וחירי ּוצ ןעמוקעג טייז ריא ןּוא

 ,ירּומָא רעד ,ֹוחירי ןופ רענעמ יד ךייַא ןגעקַא ןטלַאהעג

 רעד קֶלֶּב ןענַאטשענפיוא יא י

 עושוהי

 אי

 בי

 רי

 ךי

 וָּבְרִקְּב יִתיִׂשָע רֶׁשֲאַּכ םירצמדתַא ףֶנָאְו ןרַהאדתַאו הָׁשֹמ
 םייְצִמִמ טֶכיֵתובֶא-תֶא איָצֹאְו :םֶכְתֶא יתאצוה רֶחַאְו
 בֶכְרְּב םֶכיֵתְֹבַא יִרֲחַא םִיַרְעִמ ּופְדְרִיו המה ּואֹבּתַו
 שָּפֲאְמ שי הָוהי-לֶא וקעצה :ףוסי-םִי םיִׁשָרָפְבּו
 ּוהֵמַכָיַו םִיַה--תֶא ווָלָע אבו םיִרְצִמַה ןיבו | םֶכיֵנִב
 וכשתו םִיָרְצִמְּביִתיִׂשָע--רֶׁשֲא תא םֶכיֵניֵע האר
 ירמָאָה ץרַאלַא םֶכְתֶא האיבֶאְו ;םיִּבִר םיִמָי רֵּבְרִּמַב
 םֶכְדָיְב םָתֹוא ןֵּתֶאָו םֶכְּתִא ומחְליו ןדריה רָבַעְּב בשויה
 דב קַלְּב םקו :םֶכנְפִמ םדימשאו םְָרַאדתֶא ושרי
 םָעְלִבְל ארק חלשיו לאָרְשיִּכ םֶתִֶַּו בָאומ ךֶלֶמ רופצ
 דרב סעלבל עֶמֶשִל יִתיִבָאאָלְו!םֶכְתֶא לֵּלקְל רעב
 ןּדרימ"תֶא ּוְרְבעַתַ ;ודָיִמ םֶכְתֶא לֶצֵאְו םכְֶא ְךֹורָּב
 ירֹמָאָה ֹוחיִרי-יִלעַּב םֶכָב יִמֲחְלִיַו וחידי--לֶא ּואֹבָּתַ
 פו יסוביהו יּוחַה ישנרגהו יתחהו ינענכהו יורפַהְ
 שָרגִתַו הָלְרצַה-תֶא םֶכיִנְפל חַלֶשֶאְו :םֶכְדיִּ םֶתֹוא
 אלו ְָּּבְרַהְב אל יִרֹמֲאָה יכלמ ינְׁש םֶכיֵנְִּמ םֶתֹוא
 זרעו הב תעניאְל רשא | ץֶרָא םָכָל ןסֶאְו ;ְךֵּתְשַקְב
 "אל רֶׁשֲא םיִתיו םיִמָרְּכ םֶהֶּב ּוְבְׁשִתַו טמא רֶׁשֲא
 ותא ּוְדְבְִו הָוהְי-תֶא ּואֹרְי הָּתַעְו !םיִלָכֶא םָּחַא םָמעַטְ
 םֶכיֵתוְבֶא ורע רֶשֲא םימלָאיתֶא ּוריקַהְו תֶמָאָהּו םיִמָתּב
 ער םִאְו :הָוהְי--תֶא וודְבִעְו םִיַרְצִמְבּו רֶהנַה רֶבַעְּב
 יִמ--תֶא םויח םכל ורחב הָוהָידתֶא דָכֲעַל םֶכיניִעְ
 ָשֲא םֶכיֵתֹוְבִא ְּדְבִע-רֶׁשֲא םילָא--תֶא םִא ןודבעת
 םםיבשי םָתַא רֶׁשֲא ירמָאַה יהלָאדתא | םאְו רַהָנַה רֶבֵעַּב

 רֶמאֹּיַ םָעַה ןעיו !הודיײתֶא דְבעַנ יִתיֵבּו יכנָאְו םָצרֲאַּב

  יִּב {םיִרָחֲא םיִקֹלֶא רָב ההָי-תֶא בועמ : הלל |
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 יק ונעמ 100 | החנ א 'די

 ןּבענעג יז ּבָאה ךיא ןּוא ;יסּובי רעד ןּוא ,יִוַח רעד ,ישְנרֶג רעד ןּוא ,יּתִח רעד ןוא ,ינֲעַנּכ רעד ןּוא ,יזרפ רעד ןּוא

 יד ,ךייַא רַאפ ןופ ןבירטרַאפ יז טָאה יז ןּוא ,ןיּבנרָאה יד סיורָאּפ ךייַא טקישעג בָאה ךיא ןּוא * .טנַאה רַעייַא ןיא

 סָאװ דנַאל ַא ןּבעגעג ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא * .ןגיוּב ןייד טימ טינ ןּוא ,דרעװש ןייד טימ טינ ;ירומָא ןּופ םיכלמ ײװצ

 ןוא רענטרעננייוו ;טצעזַאּב ייז ןיא ךיז טָאה ריא ןּוא ,טיוּבעג טינ טָאה ריא סָאװ טעטש ןוא ,טימעג טינ ףיורעד ךיז טסָאה ּוד

 טימ םיא טניד ןּוא ,הוהי רַאפ ארֹומ טָאה ,דנּוצַא ןוא * .ריא טסע ,טצנַאלפעג טינ טָאה ריא סָאװ רענטרעגטרעּבלײא

 ןיא ןּוא ,ךייט טייז רענעי ףיוא ,טנידעג ןּבָאה ןרעטלע ערעייַא סָאװ רעטעג יד ּפָא טוט ןּוא ;תמא טימ ןוא טײקצנַאג

 ריא ןעמעוו טנייה סיוא ךייַא טלַײװ ,הוהי ןעניד ּוצ ןגיוא ערעײַא ןיא טכעלש זיא סע ביוא ןּוא * .הוהי טניד ןוא ,םִיַרצִמ

 ןּופ רעטעג יד רעדָא ,ךייט טייז רענעי ףיוא טנידעג ןּבָאה ןרעטלע ערַעייִא סָאװ רעטעג יד רעדעווטנע ,ןעניד טליוו

 | .הוהי ןעניד ןלעװ טניוענזיוה ןיימ ןּוא ךיא ןוא ; ;דנַאל רעייז ןיא טציז ריא סָאװ ,לרלמָא םעד

 דעג עדמערפ ןעניד ּוצ ידּכ ,הוהי ןוָאלרַאפ ּוצ ודנוא הלילח :טנָאזעג טָאה ןּוא קלָאפ סָאד טרעפטנעעג טָאה י*

 ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןרעטלע ערעודנּוא ןוא ודנּוא טכַארבעגפיוא טָאה סָאװ רעד זיא טָאג רעודנוא הוהי םורָאוו !רעט
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 תותאה--תֶא עני הֶׂשָע רֶׁשֲאַו םיִדָבִע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ
 ּהָב ּונְכָלָה-רֶׁשֲא רֶרָלַהיִלְכִּב טרמשו הָלֶאָה תולדה
 חי דתרֶא הָוהְי ׁשֶרֶיו !םָּכְרִקְּב ּונְרְבָ רֶׁשֲא םיִּמַעָה לֹכְבּו
 טחנאיסנ ונגפמ ץֶרָאָה םשי יִרמָאהְדתֶאְו םיִמַָהילְּכ
 טי םָגֲה-לֶא עשוהי רֶמאֹּיַ :וניהלֶא אּודייּכ הָוהְי-תֶא דבענ

 -לֵא אה םישדק םיִהֹלָאייכ הָוהְידתַא .רבעל ולכּות אל |
 כ בועת יִּכ 1 :םכיִַת'אטלו םֶכְעְׁשִפְל אשאל אוה אינכ
 הֶּלְִו .םֶכְל עֶרָהְו בֶׁשְו רכנ יהלָא םתדבעו ההיא
 אכ עָשוה"לֶא םִעָה רֶמאו + {םֶכָל ביִטיִהרֶׁשֲא יִרֲחַא םֶכְתֶא
 בכ םביִדָע םִעָה-לֶא עָשוהי רֶמאֹּיַו :דבענ הוהי-תֶא 5 5
 ותוא חבל הָוהְי-תֶא םֶכָל םֶּתְרַהְּב םֶּתַאייֵּכ םֶכָּב םָּתַא
 ןכ עא רכה יקלָא--תֶא ורוח הָתֵעְו !םיִדֵע .ררמאמ

 דכ ולוקבו רבע וניבלא הוהְיהתֶא .טשוהײלָא םָעָה יחְמאֹ

 | חכ 5 םֶׂשַּו אוקה םּיּכ םעְל תיִרְּב עשוהְ תרְכיַו :עמשנ
 וכ הֶּלֶאָה םיִרָבְּדַה -תֶא עֶׁשֹוהְי בֵּתְכִי !םֶכָׁשִּב טַּפְׁשִמּו קח
 תַחַּת םָׁש המי הָלֹודְג ןֶבָא היו םיהלֶא תֶרֹוּת רַב
 ט דלא ַעׁשֹוהי רֶמאֵנ = :הָוהְ ׁשֶּדְקַמְב רֶׁשֲא הֶלֵאְה
 איִהייִּכ הָדָעְל ּונָּב--הָיְהִּת תאֹוח ןֶבָאָה הנה םָעָה-לָּכ
 זרָתִיִהְו ונמע רֵּבִּד רֶׁשֲא הָוהְי יֵרְמִא-לְּכ תֶא הָצִָׁש
 חכצֵׁשֹוהְי חלש !םֶכיֵהְלאַּב .ןוׁשֲחְַּת- הצעְל םֶכְב
 פכ תֶּלָאָה םיִרָבְדַה יִרָחֶא יהו = :ותְלַחְנל שיא םִעָה-תֶא
 :םבינש רשעו הָאֵמְדִּב הָוהְי דבע ןונזךפ עשוהי תמו
 = ל"ירַהְּב רֶׁשֲא הַרָמִתנְמַתִּב ותְלָחְנ ליִבְנִּב ותֹא ורק
 אל לָּכ תָוהְי-תֶא לֵאְרְׂשִי רבע :ׁשעֶגירַהְל ןופצמ םִירפֶא

 טניינ ןוא ,ךייַא ןשיװצ סָאװ רעטעג עדמערפ יד פא טוט =

 .לארשי ןופ טָאג םעד הוהי ּוצ ץרַאה רעייֵא |

 םיִמָו ּוכיֵרֲאָה רֶׁשֲא םינקוה ימי ו לָכְו עשוהו ימי
 רֶׁשֲא הָוהְי הׂשֲעַמילְּב תא ולרי רֶׁשֲאַו עשוהי יִרֲחַא

 ףאלמ' טי

 םורָאװ ,הוהי ןעניד ןענעק

 405 = .עושיהי

  רַאפ ןָאטעג טָאה סָאװ ןּוא ,טּפַאשטכענק ןופ ויוה םעד ןּופ
 ודנוא טָאה ןוא ,סנכייצ עסיורג עקיזָאדיד ןגיוא ערעודנוא

 | ןעגנַאגעג ןענייז רימ סָאװ געוו ןצנַאג םעד ףיוא טיהעגּפָא

 ןענייז רימ .סָאװ רעקלעפ עלַא ןשיווצ ןּוא ,םיא ףיוא

 ןבירטרַאפ טָאה הוהי ןוא 5 .ײז ךרוד ןעגנַאגעגכרוד

 .םעד ,ירֹומָא םעד ןוא ,רעקלעפ עלַא ודנּוא רַאפ ןּופ

 ,הוהי ןעניד ךיוא רימ ןלעװ םּורד ;דנַאל ןּופ רעניוװַאּב

 .טָאג רעודנּוא זיא רע םורָאװ

 טינ טעװ ריא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג עושוהי טָאה יי

 ַא ,רע ויא טָאג רעקילייה ַא

 רעיײֵא ןּבעגרַאפ טינ טעװ רע ;רע זיא טָאג רעקידנרעצ

 ןוָאלרַאפ טעװ ריא ביוא * .דניז רעייֵא ןוא ךערּברַאּפ

 | ןרעק ךיו רע טעװ ,רעטעג עדמערפ ןעניד טעוו ןוא ,הוהי

 .ןדנעלרַאפ ךייַא טעװ ןּוא ,ןָאט סטכעלש ךייַא טעװ ןוא

 | .ןָאטעג סטוג ךייַא טָאה רע יוו םעדכָאנ

 טרעיינ ,ןיינ :ןעושוהי וצ טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה יי

 - .ןעניד רימ ןלעװ הוהי

 תודע טייז ריא :קלָאפ םּוצ טנָאזעג ַעּוׁשֹוהי טָאה יי

 ,הוהי טלייוורעדסיוא ךייַא טָאה ריא זַא ,ןײלַא ךייַא ןנעק

 דנוצַא ןוא *-!תודע :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןוא-.ןעניד וצ םיא

 0 הוהי :ןעושוהי ּוצ  טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה 4

 .ןרעהוצ רימ | .ןלעו לוק ןייז ּוצ ןּוא ,ןעניד רימ ןלעוו טָאג רעזדנוא

 ַא ןסָאלשעג טָאה עושוהי ןוא*

 .םָכש ןיא |

 .טָאג ןּופ םּוטקילייה םייּב סָאװ םיובנכייא םעד רעטנוא טלעטשענפיוא ןטרָאד םיא טָאה ןוא ,ןייטש ןסיורג

 ןצעזעג ןוא םיקוח טכַאמעג ייז טָאה רע ןוא ,גָאט םענעי ןיא קלָאפ ןטימ דנּוב

 ַא ןעמונעג טָאה רע ןוא ;הרֹוּת סטָאג ןּופ ךוב ןיא רעטרעװ עקיזָאדיד ןּבירשעגפיוא טָאה ַעּוׁשֹוהְי ןּוא *

 ַעּוׁשֹוהְי ןּוא יי

 טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,זדנוא ןגעקַא תודע ןַא רַאפ ןייז לָאז ןייטש רעקיזָאדרעד טָא :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה

 ריא טעװ רעמָאט ,ךייַא ןגעקַא תודע ןַא רַאּפ יז טעװ רע ןּוא ;טדערעג ודנוא טימ טָאה רע סָאװ ,הוהי ןופ רעטרעוו עלַא

 .טָאג רעײַא ןָא.ןענעקייל |

 .הלחנ ןייז וצ ןכעלטיא ,קלָאפ סָאד טקישעגרעדנַאנַאפ טָאה עושוהי ןוא *

 וצ ,טָאג ןופ טכענק רעד ,ןונ ןופ ןוז רעד עושיהי ןּברָאטשעג זיא ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא **

 .רָאי ןעצ טימ טרעדנוה

 .שָעָנ גרַאּב ןּופ ןופצ ןיא ,םירפא ןופ גרעּבעג

 םעד ןיא סָאװ חַרָט-תַנמִּת ןיא ,הלחנ ןייז ןּופ קרַאמעג םעד ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןוא יי

 ךָאנ ןעוועג םיִמָי-ךירֲאַמ ןּבָאה סָאװ םינקז יד ןּופ געט עלַא ןּוא ,ןעושוהי ןופ געט עלַא טָאג טנידעג טָאה לארשי ןּוא יי

 .לארׂשי רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טָאג ןופ גנואוט ידלַא טסוווענ ןּבָאה סָאװ ןּוא ,ןעּושוהי
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 דונב ולָעה--רֶׁשֲא ףסֹוי תומצעדתאו :לֶארְשיל הֶשָע בל ןּופ רעדניק יד סָאװ ,ןפסלי ןופ רענייב יד ןּוא 5 ||

 רֶׁשֲא הרשה .תֶקְלָהְּ םֶכְׁשִב ּורְכָק םִיַרְצִּמִ| לארשי -ַאּב יז ןּבָאה ,םירצמ ןופ טכַארּבענפיוא ןּבָאה לארשי
 הרטישק הָאָּמְּב םֶכְׁשייִבֲא רומח"ינב תֶאמ בלשי הק טָאה בקעי סָאװ דלעפ קיטש םעד .ףיוא ,םָכש .ןיא .ןּבָארג

 ורק תמ ןְרָחֲאְדְּב רעְלֶאו :הלחנל ףסוידגכל ו ויהיו גל ,ןעמָכש ןּופ רעטָאפ םעד ,רֹומֲח ןּופ ןיז יד ןּופ טפיוקעג

 :םִיָרפֶא רֶקְּב קני רִׁשֲא ונְּב םָהָניִפ תַעְבִנְּב ותא| רעדניק יד ןרָאװעג זיא סע ןוא ; : הֶטיִשק טרעדנוה רַאפ

 0 יי .הלחנ ַא רַאפ ףסֹוי ןופ

 ןסחניפ 4 ןייז ןופ לגרעב םעד ףיוא באר םיא טָאה עמ ןּוא ,ןברָאטשעג זיא ןענרהַא ןופ ןו רעד רֶזָעלֶא ןוא = -
 יי | .םירפא ןופ גרעּבעג םעד ד ןוא ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סָאװ

 | . | קו ח

 = ןושל ןרתו ,תששו םישמחו תואמ שש טשוהי לש טיקוטפה םוכס |
 = | תצברא וירדסו .:תפצמה תמר דע ןובשחמו ,ויצחו !ןמיס םלז

 ןמיס ייי ךו ילע התיה ,רשע |



 א ראל ! הָויִּב כ לארי נב לאו ג עאשוהי תומ \ ירחא יו
 ג רמו :וָּב םֶהְּפִהְל הֶּלחְּתַּב יִנֵעַנְּכַה-לֶא ונליהלעי ימ
 -גרַמאמ .זודיפ ץֶרָאָהתֶא יִּתִתָנ ךוה חלש הָדּוהְי הָוהְ
 יָנִעַנְכַּב הָמֲחְלנְו יִלרִנב יִּתִא .הלע ויחֶא ןופמשל | הדוהי
 דילעמ :ןעמש וָּתִא דלה ףלרונּב תא יגאדסנ ְִּכלָהְ
 קבב םֹּכִיו םֶדָיְּ ּרּפִהְ נכה הָוהְי ןתוו הָדּוהְי
 .חּמָחְלּי קוְָּ קֶָב י /דָא-תֶא ואְצִמִיו :שיִא םיִפָלֲא תֶרָׂשֲע
 -וופדרמ קו יִנָדֲא סמ :יִזְרְּפִה-תֶאוינענְַּה"ִתֶא וכו וּב
 זרֶמאּ וילו ויי תֹונְֹּברתֶא וצי ותוא זחא וירחא
 זכטילנרו םֶהיֵדְי .תונהְּב םיִלְלְמ | םָעָבְש קובא
 5" יֵתיִׂשָע רשָאְּכ יִנְָלְׁש תחת טיִטָּקִלְמ ה םיִצְצְקִמי
 .{םֵׁש תמו .םלשודי הָאבּ םיִהְלֶא ליל
 .יִתִאְו  בֶרָחייִפְל הוכו הוא ודְְלִַו םלָשוריּב הָדּהְיינְב

 ט .זכַחְלַהְל .הָדּוהְי יֵנְּב ּודְרָי רַחאְו :שֶאְב וחלש רָעָה <
 י לא הָהְי לו :הלפשהו בנו רהָה בשוי יִנענּכַּב
 .עפרא תירק םינפְל ןֹוָרְבָח-םִׁשְ ןחבְחְּב בשווה ינעְנְכַה
 א "לֶא םֶשִמ דלה +ימלפדתא) ןְמיִחָא-תֶאָו יז יששדתא וכ
 .בי בל רֶּמאַֹּה :רפסדתורק םיִנָפְל ריכדיסשו ריִבָד יבש
 .הָסְכֲע-תֶא ול יִּתִמָנְו הרכלו רַפס תורְקחתֶא הכי רֶׁשֲא
  ןֶמקַה בל יא ונְקְִּבלֵאיִנְתֶע כל ;הָׁשֲאָל יִּתִב

 ו"נתאנ תתפ 0

 ה ּומֲחְלו <

 ןעושוהי ןופ טיוט םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןואי
 ,טָאג ייב טגערפענ לארשי ןּופ .רעדניק יד .ןּבָאה = =

 | ןועקַא ןײגֿפױרַא טשרעוצ ודנוא לָאז רעוו :ןוָאז וצ .יוזָא

 טָאג טָאה* ?םיא ףיוא .ןטלַאה | 'וצ המחלמ ינֲעַּכ םעד

 סָאד ד ןבעגעג ב בָאה יא ,עו ;ןײגפױרַא לָאז הדּוהי :טגָאזעג

 | .טנַאה ןייז ןיא דנַאל

 :ןועמש רעדורב יז 3 ּוצ .טגָאועג הדוהי טָאהי \

 המתלפ .ןלעװ רימ ןוא ,לריג ןיימ ןיא רימ טימ .ףױרַא
 ןיא ריד שמ ג .ךיוא לעו ךיא ןוא ינֲעַּכ ןפיוא ןטלָאה

 . = < = .םיא טימ ןעגנַאגעג ןועמש וא | .לרֹוג ןייד

 צג טָאה טָאג ןּוא ,ןעגנַאגעגּפױרַא זיא הדּוהי ןוא+-

 יז ןּוא ;טנַאה :רעילז ןיא יזרפ םעד ןּוא ינֲעַנּכ םעד ןּבעג

 ₪ ןואי .ןַאמ טנויוט ןעצ | קֶנְּב ןיא ייז ןופ ןגָאלשעג ןּבָאה
 : לעג המחלמ ןּבָאה ןוא ,קָוְּב ןיא ןקְוִּבינֹודַא ןענופעג ןּבָאה

 םעד ןוא ינָעָנּ םעד ןנָאלשעג ןּבָאה ןּוא , םיא ףיוא .ןטלַאה

 -כָאנ םיא ןּבָאה ייו ןוא ,ןפָאלטנַא ֶזַּבינֹודַא זיא * ;יזַרּפ
 יד טקַאהעּפֶא ןּבָאה ןוא ,טּפַאכעג םיא ןּבָאה ןוא ,טגָאיעג
 קֶָּביינֹודַא טָאה' ל .סיפ עניז ןוא טנעה ענייז ןופ ןעמיוד :

 ןיימ רעטנוא ןבילקעג ןּבָאה טקַאהָעּפָא סיפ ערעײז ןוא \ טנעה ערעייו ןופ ןעמיוד יד טימ םיכלמ קיצעביו :טגָאוענ
 רע ןּוא ,םִיַלָשּורי לק טכַארּבעג םיא ןּבָאה ₪2 ןוא .טלָאצַאב טָאג רימ טָאה ֹזַא .ןָאטעג בָאה ךיא יװ יא ;שיט
 ..ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא

 | ןטימ מ .ץנָאלשעג י ₪ .ןוא ןעננוװצַאב ₪ .ןּבָאה ןוא ,םִילָשורי ףוא { ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה הדוהי ןופ רעדנק יד ךואי 0/0
  דפָאְרַא הדוהי ןופ רעדניק יד ןּבָאה ךָאנרעד ןּוא* .רעייפ ןיא עזָאלעגקעװַא ליז ןּבָאה טָאטש יד ןּוא ,דרעווש ןופ ףרַאש
 .גנורעדינ רעד ןּוא םורֶד :םעד ןוא גרעבעג םעד ןופ רעניווואב םעד.,ינֲעַנְּכ םעד ףיוא ןטלַאה וצ המחלמ טרעדינעג
 ןעװעג רעירפ 'זיא :ןורבָח ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא-ךֹורבֶח ןיא. ןסעועג זיא סָאװ ינֲעַנּכ םעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא הדּוהי ןּוא יי
 "אב יד זףיוא ן ןעונַאגעג ד רע ןיא + ןטרָאד ןופ ןוא 4 ,ןיֵמלַּת ןּוא-,ןענְמיחַא ןּוא ,ןֵשׁש ןגָאלשרעד ןּבָאה יז ןּוא-עַּברַא-תַיהק
 יי | 5 -.+  .ףָּפָסיִתִיֹרְק ןעוועג רעירפ ויא ריבד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ;ריבד ןופ רעצווו

 ןבעג םיא ךיא לעװ ,ןעגניװצַאּב יז טעו ןּוא ,רַפָסדתירְק ןגָאלש . טעו סע רעה :טגָאזעג טָאה .בֵלֵּכ  ןֹוא 5 -

  ,רעדורב רערעגנִיי סבֵלָּכ ,ןונק ןּופ ןוז רעד לָאיֹנתֶע ןעגנוווצַאב יז טָאה +י .ּבײװ ַא רַאפ ןהֶסכע רעטכָאט ןיימ
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 הָאֹובְּב יהי !הָׁשֲאְל תב הָמְכַע--תֶא למי וטממ די = א רַאפ ןהֶסכָע רעטכָאט ןייז ןּבעגעג םיא טָאה רע ןּוא
 רומחה לעמ זדַנְצַּתַו הרשה ָהיִבָא-תֶאָמ לאשל ו ּורָתיִסְּתַו יז טָאה ,ןעמּוקעגנָא זיא יז זַא ,ןעװעג ויא סע ןּואי* .ּבײװ

 הָכְרְב יִּק-הֶבָה ול רֶמאַֹ ְךֶליַמ בלְּכ ּהְליירְמאיַו וט
 בל הל םיִמ תֶּלְניִל הָּתַתָנ יִנְפִתְנ בה ץֶרָא יִּכ

 ןפה יניק נבו :תיִתְחַּת תֶלֶג תֶאְו תילע תַלָג תא =
 הדוהי רֵּבְרִמ הדוהי יֵנְּב-תֶא םיִרְמִּתַה רוָעֵמ וטָע הָׂשֹמ 0

 -תֶא הֶדּוהְי ליו :םֶעָה-תֶא בשה ךליו דֶרֶע בגב רֶׁשֲא = 'לסאה דנַאל םענעקורט א ןיא םורָאװ ;הנּתמ ַא רימ קנעש |
 הָתֹוא ומירָחיו תפצ בשוי יִנֲעַנְּכַה-תֶא ּוכֵיוויִחָא ןועמש .רעסַאװ ןלַאװק ןּבעג רימ ּוטסלָאז םּורד ;ןּבעגעגסױא ךימ
 זדוע-תֶא הָדּוהְי דֵּכְלו ;הָמְרח ריִעָה-טְׁש-תֶא אָרְקִנ ח יד ןּוא ןלַאװק עטשרעביוא יד ןּבעגעג בֵלָּכ ריא טָאה
 =ערָאְו ןוָרְקִע-תֶאְו הָלובְנ-תֶאְ ןולְקְׁשאיתאו הבנת | | = .ןלַאװק עטשרעטנוא

 יִּכ רָהֶה--תֶא שָרמ הָדּודְי--תֶא הָוהְי יהיו !הָלּובְג ש
 ותו :םֶהְל לורפ בֶכְדייְכ קְמֹפֶה יבשי-תֶא ׁשיִרֹהְל אל :

 -;רָא םׁשִמ שרו השמ רָּכּד רֶׁשֲאַכ ןֹורְבֶחיִתֶא בֵלָכָל
 ושירוה אל םַלָׁשּורי בֵׁשֹילֵמּובְיה"תַאְ :קֶנעָהינְּב הָׁשלׁש אנ

 םיַה דע םלשוריב ןמינב ונּבְתֶא יסובוה בש מב יֵנְּב = "אב 17 ןבָאה ןוא ןעגנַאנעג ןענייז ייז ןוא ;דֶרֵע ןופ םורָד
 !םּמִע הוהיו לא-תיַּב םה"טנ ףסוידתיב ולעו - :הזַח בכ .קלָאפ םעד טימ טצעז

 וארו ;ןול םיִנָפִל ריעה"םש לֵא-תיִבְּב ףסוידתיב וריִתנ 5 | ,ןועמש רעדורב ןייז טימ ןעגנַאגעג זיא הדּוהי ןּוא יי |
 "תֶא אָנ טארה 5 ורמאיו ריעָהְךִמ אָצוי שיא םידמשַה ןופ רעניֹוװַאּב םעד ,ינֲעַנּכ םעד ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןוא

 ריִּצָה אֹוָבְמ-תֶא םִאְר :דָסַח ךמע ּוניִשַעְו ריִעָה אֹוָבְמ הכ
 וְַּפְׁשִמ-לָּכ- תֶאְ ׁשיִאָה-תֶאְו םֶרָחיִפָל ריִעָהתֶא וכ

 הָמְׁש אָרְקִיַו ריִצ ןֶבָיו םיִּתִחַה ץרָא שיאה דל ;וחְלש וכ
 הָשַנְמ שירוהראל | {הוה םֹזַה ךע ּהָמְׁש אה ול מ

 | "תֶאְו ָהיֶתְנּב-תֶאְו ךנעתדתאְו ! היִתיִנְבתְֶ א אש"תיִבְהתֶא = זיא סָאו ןוא"  .קראמענ ריא סמ ןורקָע ןוא ,קרַאמעג
 היִתנּב-תֶא םָעְלְבִי יִבְׁשֹי-תֶאְו ָהיִמֹונְב-תֶאְו רוה בֶׁשְי + ;גרעּבעג סָאד ןעמונעגנייַא טָאה רע ןוא ,הדּוהי טימ ןעווענ
 זרְבָׁשְל ִנֲעַנְּכַה טאו היֶתֹונְּב--תֶאְו ודזנמ יֵבְׁשֹוי-תֶאְו -רָאפ ּוצ ןעוועג טינ זיא לָאט ןּופ רעניֹוװַאּב יד םורָאװ
 יָנענכה--תֶא םשיו לֵאָרׂשִי קְוָחייֵּכ < יהיו :תאזה ץיִרֲאָב חכ ןוא * .ןגעװטײר ענרעזייַא טַאהעג ןּבָאה ייו לײװ ,ןּביירט

 שלוה אָל םִיַרְפֶאָו טירקל שיִריהו סמלי = -עננא טָאה השמ יװ יױזַא ,ןבֵלָּכ וצ ןורבָח ןבענענ ןּבָאה יז

 ןוא .דלעפ ַא רעטָאפ ריא ןופ ןטעב ּוצ טדערעגנָא םיא

 בֵלָּכ טָאה יױװַא ,לזייא ןופ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה יז יװ

 :טנָאזעג םיא ּוצ יז טָאה ** !ריד זיא סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ

 ןענייז ,רעווש סהשמ ,יניק םעד ןּופ רעדניק יד ןּוא =

 יד טימ רעמייּבלטייט ןּופ טָאטש רעד ןופ ןעגנַאגעגפױרַא

 ןיא סָאװ הדוהי ןּופ רבדמ םעד ּוצ הדּוהי ןופ רעדניק

 ןפּורעג טָאה עמ ןוא ,םרח טכַאמעג יו ןּכָאה ןּוא ,תַפּצ

 טָאה הדּוהי ןּוא** .הָמֹרָח טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד

 ריא טימ ןולקשַא ןוא ,קרַאמעג ריא טימ הָוַע ןעגנּוװצַאּב

 הדת תאאבתתפ תכ | קמש /2 | קימץמק 'וט ןופ ןיז יירד יד ןטרָאד ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא ₪

 זעג זיא יִסּובי רעד ןּוא ;ןבירטרַאפ טינ ןימינב ןופ רעדניק יד ןּבָאה , םִיַלָׁשּורי ןופ רעניֹוװַאּב םעד ,יסּובי םעד א" )
 | .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב םִיַלָשּורי ןיא ןימינב ןופ רעדניק יד טימ ןציז ןּבילּב

 סָאד ןּוא* = ,ייז טימ ןעװענ זיא טָאג ןּוא ,לָא-תיֵּב ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ךיוא יז ,ףסֹוי ןופ ויוה סָאד ןוא* =

 סרעטכעוו יד ןוא *-זּול ןעוועג רעירפ ויא טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןוא--לֶא"תיּב ןקוקסיוא טזָאלעג טָאה ףסֹוי ןּופ ויוה
 ןוא ,טָאטש ןופ גנַאגנייֵא םעד טשרָאקַא ודנוא זַײװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טָאטש ןּופ ןיינסיורַא ןַאמ ַא ןעועג ןּבָאה
 ןטימ טָאטש יד ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא ,טָאטש ןופ גנַאננײַא םעד ןויוועג ייז רע טָאה** .דסח ריד טימ ןָאט ןלעװ רימ
 ןיא ןעגנַאגעג זיא ןַאמ רעד ןּוא* .טוָאלעגקעװַא "יו ןּבָאה החפשמ עצנַאג ןייז ןוא ןַאמ םעד ןּוא ;דרעװש ןּופ ףרַאש
 .גאט ןקיטנייה ףיוא ויּב ןעמָאנ ריא זיא סָאד ;וול ןעמָאנ ריא ןפורעג ןּוא ,טָאטש ַא טיובעג טָאה ןּוא ,םיּתִח יד ןּופ דנַאל

 יד ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא ךֶנֶעַּת ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא ןָאֶש-תיֵּב ןּבירטרַאפ טינ טָאה השנמ ןוא" | = |
 רעניוװַאּב יד ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןּוא םֶעְלבִי ןופ רעניֹוװַאּב יד ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןוא רֹוד ןופ רעניֹוװַאּב
 זיא סע ןּוא = .דנַאל ןקיזָאדמעד ןיא ןציז ןביילב ּוצ ןענַאטשַאּב זיא יִנֲעַנּכ רעד .ןּוא ;טעטשרעטכעט עריא ןּוא ֹודְנמ ןּופ |
 טינ םיא רע טָאה ןּבײרטרַאפ רעּבָא ,וניצ ּוצ יִנֲעַנּכ םעד טכַאמעג רע טָאה ,ןרָאװעג קרַאטש זיא לארשי זַא .,ןעװעג

 .ןּבירטרַאפ |
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 | ויזנִּב ֹוָבְרקְּכ יִנֲעַנְּכַ בש רֶזְנְּב בשווה כהה
 ל יבשות ןורמק יִבְׁשֹוי--תֶא ׁשיִרֹוד אֵל לוב =
 אל אָל רֶשָא וסמל ויהיו וכרקְּב יֲִעַנְּכַה בש ללהנ
 -תֶאְו בֶלָחַאתֶאְו ץדיִצ יו יבשוידתא ֹוכַעיִבְׁשי-תֶא שירוה
 גל ירשָאַה בש :בֹהְר-ִֶאְו קיִפָא-תֶאְו הָבָלֲח-ֶאְו ביזכַא
 ל יִלָּתְפַנ ושירה אל יִכ .ץֶרָאָה יבשי ונענה ,םֶרָקּב
 תרנע-תיב יִבְׁשי-תֶאְו שָמְשדתיב יָבְׁשֹייתֶא שירוה"אל
 ׁשֶמְׁש--תיב יִבְׁשִו ץֶרָאָה יבשי יִנענְּכַה בֶרְקִּב בשה
 דל ןְרייֵגְּב-תֶא יִרֹמֲאָה ּוצֲחלַי :סמל םֶהְל וה תֶנֵע תיבו
 הל תֶבָשְל יֵרֹמֲאָה לאו :קמעל תדר יִנְתִנ אלי הֶרָהָה
 ףסוי--תיַּכ ידי ְֵּכִתַו םיבלעשבו ןוליַאְב סֶרהירַהְּב
 ול ַלְּפַהְמ םיפרקמ ; הָלֲמִמ ילמֲאָה לוב :םמָל ויהי

 .סָאװ יִנֲעַנּכ םעד ןּבירטרַאפ טינ טָאה םירפא ןוא* =

 ןציז ןבילּבעג ןיא יִנֲעַנּכ רעד ןוא ;רֶזָנ ןיא ןסעועג זיא

 | .רֶוָנ ןיא םיא ןשיווצ

 ןופ רעניֹוװַאּב יד ןבירטרַאּפ טינ טָאה ןולובו
 יא יִנֲעַנֹּכ רעד ןוא ;לולהנ ןופ רעניוװַאּב יד ןּוא ,ןורטק -

 = .זעצ וצ ןרָאװעג זיא ןוא ,םיא ןשיװצ ןציז ןּבילּבעג

 ,ֹוּכַע ןופ רעעווואּב יד ןבירטרַאפ טינ טָאה רשֶא יי

 ןוא ,ביזכַא ןוא ,בָלחַא ןוא ,ןודיצ ןופ רעניוװַאּב יד ןּוא

 ןסעועג זיא ירָשָא רעד ןוא <  .בוחר ןוא ,קיּפַא ןוא ,הָּבלָח

 :הלעמו
 ד +ז +

 ב
 *  םִִכבַהילֶא לָגלנקְרמ הויל לע
 רֶׁשֲא ץרָאהלֶא 5 םֶכָתֶא איֵבָאְו םממ םֶכָתֶא הפ

 ב זהאה ץראה של רב וָתְרְכְתיאָל םֶמַאו | ;םטיעל |
 זראקדהמ יִלוקְּב םֶּתְעַמְׁש-אַלו ןוצתת  םֶהיֵתֹוְחְּבִמ

  יָהְו םֶכיֵנְּפִמ םתיא ׁשְרְנָאדאַל יִּתְרַמָא םִנְו :םֶתשע |
 ד רָבְדָּכ יה :שְקּומְל םֶכָלּויְהִי םֶהיֵהְלאַז םיִּלצָל טֶכָל
 לָארְשי יִנְּב-לְּכ-לֶא ִֶּאָה םיִרְָדַה-תֶא הוהְי ךאלמ
 ה אּוהַה םוקָּמַה-םֶׁשוָאְרִקַו כִּי םלוכ-תֶא םֶעָה ואשיו
 ו בעת ְַׁשֹוהְי חַי ;הָיהיִל םָׁש"חְבַו םיִכּב

 -א למאי

 רע םורָאװ ,דנַאל ןּופ רעניֹוװַאּב יד ,ינֲעַנּכ םעד ןשיווצ
 | - .ןבירטרַאּפ טינ םיא טָאה

 - יתיֵּב ןופ רעניֹוװַאּב יד ןּבירטרַאפ טינ טָאה ילּתפניי -

 = ןסעועג זיא רע ןוא ;תֶנֵעיתיֵּב ןופ רעניֹוװַאּב יד ןוא ,שָמָש

 יד רעּבָא ;דנַאל ןופ רעניֹוװַאּב יד ,יִנֲעַנּכ םעד ןשיװצ

 לב ןרָאװעג ןעניז ז תֶנַע"ִתיַּב | ןוא שָמָעְתיִּב ןופ רעניוװַאּב

 | | .זניצ ּוצ ייז

 רעדניק יד טפוטשעגפױרַא טָאה ירֹומָא רעד ןוא +

 0 טוָאלעג טינ יז טָאה רע םורָאװ ,גרעּבעג םּוצ ןָד ןּופ

 ןענַאטשַאּב זיא ירֹומָא רעֶד ןוא" .לָאט ןיא ןרעדינּפָארַא :ץֶרָאָה-תֶא תֶׁשָרָל ותלחנל שיא לֵאָרְׂשִיייינְב כְלּ
 ;םיבלָעָש ןיא ןּוא ול ַא ןיא ,סֶרָחירַה ןיא ןציז ןביילב ןצ ז לוקח מ | יול עעוהי ימי לָּכ הוא םַעָה ודב

 רעווש ןעוועג זיא ףסֹוי ןופ זיוה םעד ןופ טנַאה יד רעּבָא ר
 = דעג רעד ןוא" .וניצ ּוצ ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא ,שיז ףיואנ ה אלמ קוספ עצמאב אקסמ א ב מיסב חתפ "הל לוח

 .וצ ףיורַא ןוא עַלֶס ןופ ,םיּבַרְקַע ןופ גנַאגפיוא םעד ןּופ ןעוועג ויא ירומָא ןופ קרַאמ

 דעופיוא ךייַא ּבָאה ךיא :טנָאועג טָאה רע ןּוא ,םיכֹוּב ןייק לֶגלִג ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא טָאג ןופ ךאלמ ַא ןואי |

 ;ןרעטלע -ערעײַא ןרָאװשעגוצ ּבָאה ךיא סָאװ דנַאל םעד ןיא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ןּוא ,םִיַרצִמ ןופ טכַארּב |

 דנּוּב ַא ןסילש טינ טלָאז ריא רָאנ* ;קיּבײא ףיוא ךייַא טימ דנּוּב ןיימ ןרעטשרַאּפ טינ לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא

 .לוק ןיימ ּוצ טרעהעגוצ טינ טָאה ריא רעּבָא .ןכערּבעצ ריא טלָאז תוחבומ ערעײז ;דנַאל ןקיוָאדמעד ןופ רעניֹוװַאּב יד

 | ןייז ךייא ךלעװ 4  ןוא ,ךייַא רַאפ ןּופ ןבײרטרַאפ טינ ייז לעװ ךיא :ךיא א ךיוא םּורד * ?ןָאטעג ָאד ריא טָאה סָאװ

 | = .גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז ךייַא ןלעװ רעטעג ערעייז ןּוא ,ןצענ רַאפ

 ױזַא ,לארׂשי ןופ רעדניק עלַא ּוצ רעטרעוו עקיזָאדיד טדערעג טָאה טָאג ןופ ךאלמ רעד יװ ,ןעוועג ויא סע ןוא* =

 טרָא םענעי ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג ןעמ טָאה םּורד * ;טנײװעג ןּבָאה יז ןוא ,לוק רעייז ןּביוהעגפיוא | קלָאפ סָאד טָאה

 .טָאג ּוצ טכַאלשעג ןטרָאד ןּבָאה ייז ןּוא .איכֹוּב

 יי וצ רעכעלטיא ןעננַאגעג ןענייז לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּוא ,קלָאפ סָאד טקישעגרעדנַאנַאפ טָאה ַעּוׁשֹוהְי זַא ןּוא י

 ןּבָאה סָאװ םינקו יד ןּופ געט עלַא ךוא ,ןעושוהי ןופ געט עלא טָאג ג טנידעג קלָאפ סָאד טָאהי ,דנַאל סָאד ןּברַא ּוצ ,הלחג

 .עקידעייוו אד
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 ידלַא ןעועג ןּבָאה סָאװ ,ןעושוהי ךָאנ ןעװעג םיִמָיְְךיִרַאַמ

 .לארׂשי רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ טָאג ןופ גנואוט עסיורנ

 ויא ,טָאג ןופ טכענק רעד ,ןּונ ןּופ ןוז רעד ַעּוׁשֹוהְי ןּוא

 טָאה עמ ןוא* .רָאי ןעצ טימ טרעדנוה ּוצ ןּברָאטשעג

 -תַנמִּת ןיא ,הלחנ ןייז ןופ קרַאמעג םעד ןיא ןּבָארגַאּב םיא

 גרַאּב ןופ ןופצ ןיא ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא ,סֶרָח
 טלמַאזעגנייַא זיא רוָד רעצנַאג רענעי ךיוא ןּוא * .ׁשַעַנ

 -ענפיוא ויא רוָד רעדנגַא ןַא ןוא ,ןרעטלע ענייז וצ ןרָאװעג

 יד טינ ןּוא ,טָאג טנעקעג טינ ןּבָאה סָאװ ,ײז ךָאנ ןענַאטש

 .לארש רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ גנואּוט

 יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק

 ןּוא = .רעטעגילַעַּב יד טנידעג ןּבָאה ייו ןוא ,טָאנ ןופ ןגיוא

 ,ןרעטלע ערעײז ןופ טָאג םעד הוהי ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז

 : ןענייז יז ןוא ,םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא יז טָאה סָאװ

 יד ןופ רעטעג יד ןּופ ,רעטעג עדמערפ ךָאנ .ןעגנַאגעג

 -עג ייז ּוצ ךיז ןּבָאה ייֵז ןוא ,יײז:םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ

 -רַאפ ןּבָאה ייז ןוא < .טָאג טנרעצרעד ןּבָאה ןוא ,טקּוּב

 .תֹורָּתשַע יד . ּוצ ןּוא לַעַּב ּוצ טנידעג ןּוא ,הוהי ואל

 רע ןוא ,לארשי ףיוא טמירגעג טָאג ןופ ןרָאצ רעד טָאה +

 ןּבָאה סָאװ רעביור ןּופ טנַאה רעד ןיא ןבעגענ יז טָאה

 רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה רע ןוא | טּבױרַאּב יז

 ? יד ןוא יי
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 עשוהי תַמי :לֵאָרְׂשִיְל הָשָע רֶׁשֲא לודנה הָוהי השעמ ח
 ותוא ורְּבְקיַו :םינָש רֶשַעְו הָאְמְִּב הָוהְי דָבֶע ןונְךִּב ₪

 -רַהְל ןיפצמ םִיַדְפֶא רַהְּב םֶרָה"תַנְמִתְּב ֹותָלֲחַנ ליִבָנִּב
 רוד םקיו ָתֹובֲא-לָא ּופְסֶאָנ אּוהַה הָֹּדַהילָּכ ן םֵנְו :שַעָג י

 הֶׂשֲמַר-תֶא םֵנְו הָודי-תֶא ּועָידאל רֶׁשֲא םֶליִרֲחַא רֶמַא |
 ערההתֶא לארשיחינב ושעיו :לארשיל הָשָע רֶׁשֲא אי
 יהלֶאְהָוהְי-תֶא ובזְעיו :םיִלָעְּבַהְדתֶא ורבעו הָוהְי יִניֵעְּב בי

 םיהֹלֶאויִרֲחַא וכל םִירצמ ץֶרָאמ םֶתֹוא איומה םֶתֹובֶא
 םֶהָל ּווֲחַתְׁשִיַו םֶהיֵתֹוְביִבְס רֶׁשֲא םיִּמַעָה יַהלֲאְמ םיִרָחֲא

 ילַעַּבִ ודְבַעיַו הָוהָי--תֶא ובזעוו :הָוהָי-תֶא ּוסעְכַו +
 םיסש ךַיּב נתי לֵאְְׂשִיְב הָוהְי ףאזרחו :תֹורְְׁשעְָו די

 דוע ּולְכי-אֹלְו ביִבָּפִמ םֶהיֵבִיוא ךיב םרָּכמַו םתוא ופשיו
 .דחתוה הָוהְיידַי ואצי רשא לֵכְּ !םֶהיֵבְיוֶא ינפל דֹמָעַל ומ

 םֶהָל הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲאַכְו הָוהְי רֵּבד רֶׁשֲאַּכ הָעְרִל םּב
 .ימ םיעיִׁשזַו םִטְפְׁש הָוהְי םקו :רֶאְמ םֶהָל רצ ט

 םיהְלָא יח וז יכ ועמש אל טהיֵטְפִׂש-לֶא םגְו :םֶהיָסְׂש
 וכְלַה רֶׁשֲא ךריוקךמ רלמ ּורָמ םקל יוְחְתְשיַו םירחא

 | הָוהְי םיקהדיקו :ןכ ושעדאל הָוהְידתְוַצמ ַעֶמְׁשִל םָתּובָא חי
 םֶהיֵבְיֲא דַימ םֶעיִׁשֹוְהְו טפשהדםע הָוהְי הָיְהְו םיִטְפְׁש 'םהל |
 טבֶהיִצֲחְל ינפמ םֶתְקַאּנִמ הָוהְי םַהָנייַּכ טפושה ימי לב

 םֶתֹובֲאמ ּותיֵחְׁשַהְו ּובְׁשִי טפושה תֹוָמְּבוהָיָהְו גםֶהיֵקֲחְדְו שי
 הל תֹוְַׁשִהְלּ םֶרֶבָעְל םייֲחֲא םיהלֶא ירחא תֶכָלָל |
 הָוהְי ףאדרחינ :השקה םֶּכְרִַּמּו םֵתִלְלַעַמִמ וליפה אל 2

 יִתיִרְּב-תֶא הוה יו ורבע רֶׂשֲא עי רֶמאֹנ לארשיּב
 אֶל ינַא-םנ :ליקְל ועמש אָלְו םֶתֹובֲא-תֶא יִתִָּצ רֶׁשֲא א

 עשה בוָע-רֶׁשֲא םווגהךמ םֶהיֵנְּפִמ שיא ׁשיִרֹוהְל ףיסוא
 -ןרָא םָה םיִרְמְׂשֲה לֵאָרְׂשי-תֶא םּב תֹוַּנ ןעמֶל {תֶמָּיַו בכ

 הלא םָתֹובֲא ורמש רֶׁשֲאַּכ 3 תל הָוהְי ְּךֶרֶּד רעמ ןּבָאה יז ןוא ,םּורַא דנּור ןופ טנייפ ערע 1 ןופ טנַאה ' לכ , לל ל
 .טנייפ ערעייז רַאפ ןײטשַאּב טנעקעג טינ

 ןעוועג טָאג ןופ טנַאה יד זיא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ײז ווא

 .טקירדעגוצ רעייז טָאה יז ןוא ;ןרָאװשעג יז טָאה טָאג יװ ױזַא ןּוא ,טדערעג טָאה טָאג יװ יװַא ,ןוייּב םּוצ ייז ןגעקַא

 םיטפש ערעייז וצ ךיוא רעּבָא * .רעּבױר ערעייז ןופ ןֿפלָאהעג ייו ןּבָאה ייז ןוא ,םיטפוש טלעטשעגפיוא טָאג טָאה *

 ;טקובעג יז ּוצ ךיז ןּבָאה ןוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ טריפרַאּפ ןעוועג ןענייז יז םורָאװ ,טרעהענוצ טיג יז ןבָאה

 יו ;טָאנ ןופ טָאּבעג יד ןרעהוצוצ ,ןעגנַאגעג ןענייז ןרעטלע ערעייז סָאװ געװ םעד ןופ טרעקעגּפָא ךיג ךיז ןּבָאה .יי
 ןוא ,טפוש םעד טימ ןייז טָאג טגעלפ ױזַא ,םיטפוש טלעטשענפיוא יז טָאה טָאג ןַא ןּוא * .ןָאטעג טינ יוזַא ןּבָאה

 ןּבָאה הטרח טגעלפ טָאנ לײװ ,טפֹוש םעד ןּופ געט עלַא טנייפ ערעייז ןופ טנַאה רעד ןופ ןפלעה ייו טגעלפ

 טפוש רעד יװ ,ןעװעג זיא סע רעּבָא* = .רעקירד ערעייז ןוא רעגשוצ ערעײז ןגעװ ןופ יירשעג רעייז רעביא
 ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ ,ןרעטלע ערעייו ןופ רעמ ךָאנ ,ןרעוו ןּברָאדרַאפ רעדיוו יז ןועלפ יױװַא ,ןּברָאטשעג ויא

 ןוא ** .געוו ןטרַאּפשעגנייַא רעייז ןופ ןוא םישעמ ערעייו ןופ טוָאלעוּפָא טינ ןּבָאה ייז .ײז וצ ןקוב ּוצ ךיו ןוא ןעניד וצ ײז

 -עגרעּביא טָאה קלָאפ עקיױָאדסָאד לַײװ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לארשי ףיוא טמירנעג טָאה טָאג ןופ ןרָאצ רעד

 טינ ךיוא ךיא לעוו* ,לוָק ןיימ וצ טרעהעגּוצ טינ ןּבָאה ייו ןוא ,ןרעטלע ערעייז ןלױפַאְּב ּבָאה ךיא סָאװ דנוב ןיימ ןטערט

 . וצ ידפ* .ןּברָאטשעג זיא רע ןעוו ,טזָאלעגרעּביא טָאה ַעּוׁשֹוהי סָאװ רעקלעפ יד ןופ םענייק יז רַאפ ןּופ ןּביירטרַאפ רעמ

 .טינ רעדָא ,טיהעג ןּבָאה ןרעטלע ערעייו יוו יוזא ,ײז ןיא ןייג ּוצ טָאג ןופ ןגעוו יד ןטיה ןלעװ יז ביוא ,לארשי יז טימ ןווורפ

 םוטעמוא :
 הב ןיומס "בכ
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 ןכ אָ רקמ םׁשיִרה יְִּלִבְל הָּלֵאָה םווגההתא הוה חנו
 יי ַָׁשֹוְי ב ב
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 א :טלארשי-תַא םָּב  תֹוּטנָל הָוהְי הגה רשא םיוגה + הלאו
 ב עמל | קב :ןַעְָּכ תומחלמדלָּכ תא ועדידאל רשא"לּכ תא
 .-רֶׁשֲא קר הָמָהְלִמ םדְמְלְל לֵאָרָׂשִייייְִּב תורד תַעַּד
  לענְּכַה-לֶכְו םיִמָׁשְלפ ינרס | תֶׁשֶמַח ועדי אל םִנָפל
 .דע ןומרח לַעַּב לחמ ןֹנְבְּלַה רה בשי יּוחָהְו ינדיצהו
 הד ועמשוה תערל לאְרְשידתֶא םָּב תוסנל ויהיו :תמח אבל
 ה יִנְבּו !הָׁשֹמידַיְּב םָתֹובֲאיתֶא הָוִצ-רְׁשֲא הֶוהְי תֶוצְמתֶא
 יְַֹּהְו ירמָאָקְו יִּתְחַה ינענְכה ברֵקְּב יִבְׁשָ .לֶאְרְשי
 ו יניִאְו םיֵשָנִל םֶהָל םֶתיֵתֹנְּב-תֶא וחקיו :יסובוה] יוחָהְ
 !םֶהיֵהְלֶאדתֶא ודב םֶהיֵנְבַלּונְתִנ םֶהיִתֹנְּב
 הדוהְי--תֶא ּוחְכְשיַו הָוהְי יֵניֵעְּב .עֵרָהי-תֶא לארשידנב
 ;תֹורְׁשֲאָה-תֶאְו םִלָעְבַה-תֶא ּודְבִיוםֶהיֵהְלֶא
 .םֶהָא ךֶלֶמ םִיַתָעְׁשִר ןשופ דַיְּב םֵרָּכִמַ לֵאְְׂשְִב הָוהְי
 זדנמש םִיַתְָׁשִר ןשופדתַא לֵאָרְׂשיייגְב ּודְבַעּו םִיַרָהִנ
 ט ץישומ הוה םקוו הָוהְיילֶא סֵאָרְשִייִנְב יקעויו !םיִנָׁש
 בֵלָכ יחא נקב לֶאיִנַתְע תא םעישונ לֵאָרְׂשִי ינְבל
 י טָאְרְׂשִי-תֶא טפט הוהידחור וילע והפנ :ועפמ ןטקה
 למ ז םיִתְעְשִר ןשּוכחתַא ודי הוי ןתי הָמָהְלִמַל אציו
 אי ץֶרָאָה טקשו !םִיתָעׁשַר ןעוכ לַע ֹודָי עָּתַו םֶרֶא
 בי יִנְב ופי < קר לֵאיִנְתֶע תֶמָיו הָנָׁש . םיִעְבְרַא

 .ןולְנע-תֶא הָוהְי קוחיו הָוהְ יניב עָרָה תושעל לארשי =
 !הָוהייִניֵעְּב עֶרָה"תֶא ושָעְיּכ לע לֵאָרׂשיילַע בָאֹומידִלְמ
 + לַאָרׂשִי-תֶא ליו ךלינ קלמענ ןמעינְבדתֶא וילא ףֶסָאַה
 * + ןולְנָעְתֶא לאְרשידינב ודב :םיִרָמְּתַה ריעדתא ושרי
 וט לֵאָרׂשִיינְב קה ּוהָָׁש הָרָׂשע הָנֹומְׁש בָאֹומידְלְמ

 465 = - שטפש

 זשעי

 = ח ףַא"'רַחיַו

 וצ טינ יז ,רעקלעפ עקיזָאדיד טוָאלעג טָאה טָאג ןוא =
 ןיא ךּבענעג ט טיב יז טָאה רע ןוא ;ךיג ףיוא ןּבײרטרַאּפ
 ו ו קט .ןעוטוהי ןופ טנַאה רעד

 "ג ו טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןעניו סָאד ןואי :

 | סָאװ עלַא יד ,לארשי 41 טימ ןווורפ ּוצ ידפ ,טזָאל |

 | ץולב* \ ;ןַָנּכ ןופ תומחלמ עלַא ןּופ .טסוווענ טינ ןבָאה

 0 יז ,ןסיוו ןלָאז לארשי ןּופ רעדניק יד ןּופ תורֹוד יד יִדַּכ

 .ןופרעד .רעירפ .רָאנ ןּבָאה סָאװ יד-המחלמ ןענרעל ּוצ

 העדיןּוא ,םיתשלפ יד ןופ ןטשריפ ףניפ יד * ;טסּוװעג טיג

 "אב רעד ,יִוָח רעד ןּוא ,ינודיצ רעד ןּוא ,יִנֲעַנּכ רעצנַאג

 עמ יב ןֹומרָחלַעַּב גרַאּב ןּופ .ֹנָבל גרַאּב ןופ .רעניווו

 ויחי וצ ידפ כ ןבילבעג 3 2 אי / .תֶמַח ץיק טמוק

 ךריד ה ןרעטלע ג ערעײז ןטָאבעג \ טָאה רע סָאװ טָאג ןופ

 ןשיווצ ןסעזעג ןענייז לארשי ןיפ רעדעק יד ןּוא "  .ןהשמ
 | ,יזרפ םעד ןּוא ,ירומָא םעד ןּוא ,יּתִח םעד ,ינֲעַנּכ םעד

 | ןעמונעג ךיז ןּבָאה ײז ןּוא * = .יסּובי םעד ןוא ,יִוֲח םעד ןוא

 ןּבָא ה רעטכעט ערעײז ןוא ,רעּבײװ רַאפ רעטכעט ערעייז

 ערעײז טנידעג ג ןבָאה יז !ןוא ,ענעי ןופ יז יד וצ ןּבענעג יו
 יי .רעטעג

 זיא סאו ןָאטעג ּבָאה .לארשי ןופ רעדניק יד ןואז |

 א ןסענרַאפ ןּבָאה 0 ןוא , טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש = |

 ףיוא טמירגעג טָאה טָאנ ןופ ןרָאצ .רעד ןואי .תּורָשַא יד ןןוא רעטעגילַעַּב י יד טנידעג ג ןבָאה ןוא | ,טָאג .רעײז הוהי

 יד ןוא ,םירהְנמרא א ןופ ךלמ םעד םִיַתָעשְר ךּּ ןּופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא ₪ טָאה רע ןּוא ,לארשי

 ןּוא .,טָאג- ּוצ ןעירשעג לארשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה' .רָאי טכַא ןעמִיַתְעׁשַרדַשּוּכ טנידעג ןבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק

 סבֵלָּכ .ןונק ןופ ןּוז םעד לָאינתָע ,ןפלָאהעג ייז טָאה סָאװ רעפלעה ַא- לארשי ןּופ רעדניק יד טלעטשעגפיוא טָאה טָאג

 -עגסױרַא ויא רע ןוא ;לארשי טפשמעג טָאה רע ןּוא ,םיא ףיוא ןעוועג ויא טָאנ ןופ טסיינ רעד ןּוא י* .רעדורב ןרענני |

 ןעװעג דיא :טנַאה ןייז .ןּוא ,םֶרַא ןופ ךלמ .םעד םִיַתָעשִרִוַׁשּוּכ טנַאה ןייז ןיא ןבעועג טָאה טָאג ןוא ,המחלמ ףיוא ןעננַאג

 זיא א ווק ןופ יו רעד ז לת ןוא .רָאי קיצרעפ קיאור ןעװעג זיא דאל | סָאד ןוא 11 .ןעמיתָׁשרִרַּּ ףיוא קרַאטש
 | יי סב ףוקש ה | / \ ברט

 טקרַאטשעג טָאה טָאנ ןוא טָאג ןופ ןיוא יד ןיא טבעלש ויא סָאװ ןָאטעג רעדיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןוא יב

 טָאה רֶע ןואי 18 .טָאנ ןּופ ןגיוא יד ץא טכעלש וא סָאװ ךָאטענ ןבָאה יז לײװ ,לארׂשי רעביא בָאֹומ ןופ ךלמ םעד ןֹולוָע

 | ןעמונעגנייא ןבָאה 2 וא | ;לארשי ןגָאלשעג טָאה ןוא ןעננַאנעג זיא ןוא ,קלֶמַע ןוא ןֹומַע ןופ רעדניק יד ךיז ּוצ טלמַאזעגניײַא

 יד ןּבָאה * ..רָאי ןצכָא בָאֹומ ןופ ךלמ םעד ןולנע טנידעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא יי .רעמייבלטייט ןּופ טָאטש יד
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 לז טָאה טָאג ןוא ,טָאג ּוצ ןעירשעג לארשי ןּופ רעדניק

 ַא ,ןָארַג ןּופ ןוז םעד דּוהַא רעפלעה ַא טלעטשעגפיוא

 לארשי ןּופ רעדניק יד ןּוא .ןטקנילעג ַא ןַאמ ַא ,רענימינב

 ךלמ םעד ןּולגָע ּוצ הנּתמ ַא טנַאה ןייז ךרוד טקישענ ןּבָאה

 סָאװ דרעװש ַא טכַאמעג ךיז דּוהָא טָאה * .בָאֹומ ןּופ

 טָאה רע ןּוא ;גנעל יד לייא ןַא ,ןפרַאש ײװצ טַאהעג טָאה

 .ךיד ןטכער ןייז ףיוא רעדיילק ענייז רעטנוא טרוגעגנָא יז

 ןופ ךלמ םעד ןּולנָע וצ הנתמ יד טנענעג טָאה רע ןּוא יי

 ןּוא = .שטנעמ רעטעפ ַא רעייז ןעוועג זיא ןֹולְנָע ןּוא--בָאֹומ

 ,הנתמ יד ןענענעג טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעוועג זיא סע |

 "עג ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טײלַאּבסױרַא רע טָאה יװַא

 טרעקעגמּוא ךיז טָאה ןײלַא רע ןּוא * .הנּתמ יד ןגָארט

 זעג טָאה ןּוא ,לֶגלִג ןבעל סָאװ ןעײרעקַאהנײטש יד ןּופ

 טָאה .ךלמ ,ריד ּוצ ךיא ּבָאה ךַאז ענעגרָאּברַאפ ַא :טגָאז

 דעג ןענײז סָאװ עלַא ןוא !ליטש ןייז לָאז :טנָאועג רע

 ןּוא *  .םיא ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ,םיא םּורַא ןענַאטש

 רעד ןיא ןײלַא טציז רע יװ םיא ּוצ ןעמּוקעגּוצ זיא דּוהָא

 :טנָאזעג טָאה דּוהַא ןוא ,םיא ייּב סָאװ ּבּוטשרעּבױא רעליק

 ןענַאטשעגפיוא רע זיא .ריד ּוצ ךיא ּבָאה טָאג ןופ טרָאװ ַא

 ֶּב אָרָנְרִּב רוָהֲא-תֶא עישומ םֶהָל הָוהְי םֶקו הֶוהְי-לֶא
 ריב לֵאדׂשי-ינְב וחלשו יניִמיידַי רטא שיא ינמוה

 הָלְו בֶרָח דוחא יל שעו :בָאֹומ ְךֶלֶמ ןולנעל הָמְנמ ₪
 דרי לע וילמל תַחֵּתִמ ּהָּוא רג הכר דָמָג תֹיַפ גש
 ןֹולנֶעו בָאמ ךלמ ןולנעל הָחְנִמַה-תֶא םרקמ נימי

 הָחְנִמַה"תֶא ביִרְקַהְל הל רֶׁשֲאַּכ יִהָיְו :רֶאְמ איִרְּב שיא חי
 םיִליְִּפַה-ִמ בש אוהו :הָחְנִמַה יאשנ םעָהדתֶא חלשיו טי

 רמאלו ךלמה ףילא יל רֶתְסְדרַבְד רֶמאַֹ לָּגְלְגַהדתֶא רשא
 וילָא אָּב | רוָהֵאְו וילָע םיִדמְלְִלָּכ ווָלָעַמ אצנ שה כ

 דּוהַא רֶמאיַ דַבל ולירֶׁשֲא הרקמה תֹלֲעַּב בשי אה
 ףוהא חלָשיו :אֵּמַּכַה לעמ םֶקי ךילֵא י יל םיִהֹלָא-רַבְּד א

 הָעקְת ומי ךרי לעמ בֶרָחְַתֶא היו ולאמש תא
 ד בל רֶנְסִיו לה רַתַא = אביו :ונָמְבְּב בכ

 א, = +=

 יז יה

 תל הילעה תל הגהו וארו וא וידבעו אָ אוהְו דכ
 וליחו :הרקמה רֶרחַּב ויָלנַר-תֶא אּוה ךיסמ א ּורְמאֹיַו הכ

 דתרֶא קמ הילעָה תוְסְלד חַתפ ּונניא הגה שוכירע
 רוָהָאְו :תמ הָצְרַא לפנ ירא הֵּנִהְ ּוחָּמִפַו ַחֵּתְפַּמַה וכ

 למי םיִליִסְּפַה-תֶא רַבָע אּוהְו םֶהְמְהַמְתִה רע טֵלְמִנ
 םבִיָרְפֶא רַהְּב ךפושב עקתמ ואֹובְּב יִהְיו ּ!הָחָריִעְׂשַה 5
 .רֶמאּו ּ!םֶהיֵנְפִל אוהו ההד לֵאָרְׂשִייינב מע ור חי

 .בָאומחתא םֶכיֵביֶא-תֶא הוי ןתניק ירחא ופדר ֹטָהְלֲא
 .בָאימל | דר תורְבְעְמדתֶא חכליו וידחא ודרינ םֶכְדָיְּב

 =  תֶרָׂשֶעַּכ איהה תעָּב באומדתאוכיו :רבעל שיא נתנאל טכ
 :שיא טֵלְמִנ אלו ליַח ׁשיִא-סֶכו ןמָשלָּכ שיא םיִפְלֲא

 ץֶרָאָה טֶלְשִּתַו לאָדְׂשְי ךִי תחת אוהה םִֹיַּב ֿבָאֹומ עֶנֶּכִּהַו ל

 ןייז טקערטשעגסיוא טָאה דּוהָא ןוא * .לּוטש ןייז ןּופ

 ןטכער ןייז ןופ דרעווש ןייז ןעמּונעג טָאה ןּוא ,טנַאה עקניל

 ךיוא ןּוא * .ךיוּב ןייז ןיא ןכָאטשעגנײרַא יז טָאה ןּוא ,ךיד

 טָאה סטעפ סָאד ןּוא ;גנילק ןכָאנ ןײרַא זיא ליטש רעד

 טינ דרעווש יד טָאה רע םורָאװ ,גנילק םעד ןסָאלשעגײֵא |

 ןּוא ,ויוהריפ ןיא ןעננַאנעגסױרַא זיא דּוהַא ןּוא * .ביילרעטניה ןּופ סױרַא זיא יז ןּוא ;ךיוב ןייז ןופ ןגיוצעגסיורָא

 ,ןעגנַאגעגסיורַא זיא רע יװ ןּוא ** .ןסָאלשעגּוצ ןּוא ,ךיז רעטניה בּוטשרעביוא רעד ןּופ ןריט יד טכַאמענּוצ טָאה

 יז ןּוא ,ןסָאלשרַאפ ןענייז בוטשרעביוא רעד ןּופ ןריט יד טשרע ,ןעורעד ןּבָאה ןּוא ,טכענק ענייז ןעמוקעגנָא ןענייז ױזַא

 -עג דנַאש ּוצ ךיז ןּבָאה ייז וא רעּבָא** .רעמַאקליק רעד ןיא ישינעפרעדַאּב ןייז ףיוא רע ויא אמתסמ :טגָאזעג ןּבָאה

 טשרע ;טנפעעג ןּבָאה ןּוא ,לסילש םעד ןעמונעג ייז ןּבָאה ,ּבוטשרעּבױא רעד ןּופ ןריט יד טינ טנפע רע טשרע ,טרַאװ

 רעּבירַא זיא רע ןּוא ,טמַאזענ ןּבָאה ייז תעּב ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא דּוהַא ןּוא* .דָרע רעד ףיוא טיוט טגיל רַאה רעייז

 ןוָאלּבעג רע טָאה יװַא ,ןעמּוקעגנָא ויא רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא*  .הָריִעְׂש ןייק ןענורטנַא זיא ןּוא ,ןעיירעקַאהנייטש יד

  ןוא ,גרעּבעג םעד ןּופ םיא טימ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא רפש ןיא |

 ,בָאֹומ ,טנייפ ערעײַא ןּבעגעג טָאה טָאג םורָאװ ,רימ רעטניה ךָאנ טנָאי :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןּוא** .סױרַאפ יז רע

 ןּוא ,בָאֹומ רַאפ ןדרִי ןופ ןרָאפרעּביא יד טּפַאכרַאפ ןּבָאה ןּוא ,םיא ךָאנ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה ייז ןוא .טנַאה רעיײַא ןיא

 ַא רָאנ ּוװ ,ןַאמ טנויוט ןעצ םּורַא טײצ רענעי ןיא בָאֹומ ןּופ ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא* .ןײגרעּבירַא טוָאלעג טינ םענייק

 -רעטנוא ןרָאװעג זיא בָאֹומ ןוא * .ןרָאװעג ןענּורטנַא טינ זיא רענייק ןּוא ;ןַאמ רעשידלעה ַא רָאנ ּוװ ןוא ,רעקיּבַײל

 .רָאי קיצכַא קיאּור ןעוועג זיא דנַאל סָאד ןּוא ;לארשי ןופ טנַאה רעד רעטנּוא גָאט םענעי ןיא קינעט

 קמ ץמק 2 קב טמק טי יונ פה 2

 .סיפ ענייז רע טקעדרַאפ ,ויָלְגַר תֶא איה ְךיִסָמ :טסקעט ןיא א



 ,ןתֶנֵע ןופ ןוז רעד רַגמַׁש ןעװעג ויא םיא ךָאנ ןוא 24 7 אל -תֶא יו תֶנָעְְּב רנמש היה ויָרֲחַאְו - !הָנָׁש םיִנֹומְׁש
 | רשידת ןַאמ טרעדנוה טקעז םיתשלפ יד ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ אֹוָהיטַגעַׁשוַה רֶקְּבִה דל שיא <>

 ,לארשי ןפלָאהעג טָאה ךיוא רע ןוא .ןקעטשסקָא ןַא טימ | 0 | +
 | | א ִתַמ דּוחֶאְו הָוהְי יניב ערה תש לֵאָרְשי ב ופסיו
 ןָאטעג רעדיװ .ןּבָאה לארשו ןופ רעדניק יד ןואי ב רוצָחְב ךלֶמ רֶׁשֲא ענְּכ-דלִמ ן יִבָי די הָוהְי םֶרְּכְמִיַנ

 דוהַא ןע ןיפ ן ןיא טבע | "5 לחבה'בכר תוָאְמ עָשּת יִּכ הָוהְי-לֶא לֵאָרְׂשי-יִנְב ַא ןעוו ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכ לש ויא סָאװ | | - נּוקֲעְציַו  :םיוגה תשרחב בשיי ,אהו ארְסיִס ֹואָבְצִדרַׂשְו
 טרעפטנעעגרעביא יז טָאה טָאג ןוא | .ןברָאטשעג ןיא = 1הָנָש םיִרָׂשָע הָקְוַחְּב לֵאָרְׂשִי יִנָבתֶא :ץחְל אה
 טָאה סָאװ ,ןַעַנּכ ןופ ךלמ םעד ןיבָי ןופ טנאה רעד יא ד"תא הָמָפְש איה תודיפל תֶׁשֲא הָאיִבְנ הָׁשִא הָרובְדּו
 ה קדרובד רֶמֹה"תַחַּת תֶבֶׁשֹוי איִהְו :איִהַה תעְּב לֵאָרְׂשִי
 ---3 טא נב ָהיֶלֲא ולו םִָרְפֶא .רַהּב לאדתיפ ןיִבּו המרה ץּב
 יד ןואי .םִיֹוָשּורַח ןיא ןסעועג ויא סָאװ ,ָארסיס ןעוו ו םֵעֹיִבֲאְדִּב | .קרבל 1 אָרְקִּתַו חלָׁשְּתַו :טפשִמל לאְרְש
 ןיינ- םורָאװ ןטָאג וצ ןעירשעג ןּבָאה לארשי ןֹופ רעדניק דיהלֶא הָוהְי ! | הנצ--אלה ויִלֵא ירָמאֹּתַו ילָּתַפַנ ׁשְדָקִמ
 | רע ןוא ,טַאהעג רע טָאה ןגעװטײר ענרעוײַא טרעדנוה זררשע .ןמע : תְחְקל רֹובָּת רַהְּב ָּתְבַׁשָמּו דל לארשי
 -ו לא יִּתְבִשֶמ "לבו י ינְבמו ילָּתִפַ יֵנְּבִמ שיא טיִפְלֶא
 וָּבְכְר-תֶאְו ןיִבָו אָבְצ-רַׂש ארסיקדתא ןושיק לַחַנ-לֶא
 יה י 0/0 .רֶאי = ח יִבְלְתִא קרב גילַא רֶמאַָּו :ּדְדִָּב והיתַתְנ נֹומֲה-תֶאְו
 ,ןתוריפל ןופ בייוו יד ,האיבנ א לורפ ַא הרֹובד ןּוא+ = / ט ְךֶלֶה רֶמאֹתַו :ךלא אל יִּמִע יִבְלִת אליו יתכלהו ימִ
 -רֶׁשֲא לרדהדלע ֶתְרַאְפִּת הָיְהִת אל יַּכ םֶפא מע דלא
 | | םֶקָּתו אָרְסיִקתַא הוה רֶּכִמִי הֶׁשֲא ךָיְב יִּכ ףלוה הָתַא
 ןשיווצ ןוא הָמָר ןשיווצ םיובלטייט סהרובד רעטנּוא ןסעו = ' ןלובזיתֶא קרב | קַעְזו :השְרק קָרָּבְםִע דלתו הָרֹובָד

 .ןופ רעדניק יד ןוא ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא לַא-תיֵּב | לַעַּתַו שיא יפלא תרשע ילַָרְּ לעיו הָׁשְדָק ילּתְפִתֶאְ
 אי ןתח בבד ינבִמ ןקמ דרפנ יניקה רֶבָחְו :הָרובִּד מע
 ןופ םעֹו בֵא ןּופ ןוז םעד קרב ןפורעג טָאה ןוא טקישעג יז | קנו :רובְּתדרַה םִצליִבֲאְִּב | קֶרֶּב הָלָע יִּב ָרְיִסְל . . . גי ודעו :שדָק-תֶא רֶׁשֲא םיִנעַצְּב ןולאדדע ולָהֶא שנ השמ
 הוהי ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ילּתפנישָדק = = לכת לרב בָכָר תואמ שת .ּבְכרילְּכ-תֶא ארְסיִס

 ןעיצ טסלָאו ןוא יי ;ןלױּפַאּב טָאה לארשי ןּופ טָאג רעד

 -עג זיא ליח ןייז ןופ רעריפ רעד ןוא ;רֹוצָח ןיא טגיניקעג

 | קיצנַאװצ לארׂשי ןופ רעדעק יד 1 טקירדעג ן קרַאטש טָאה

 זעג ויא יז ןּוא* .טײצ רענעי ןיא לארׂשי טּפשמעג טָאה יז

 טָאה * ..טּפשמ ּוצ ריא ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארשי

 ווק םמנעַעב קב רה יא' 'ס 6 ) םיזגכשאל זלשב תוטפה ד ,1

 ןופ ןאמ טנויוט ןעצ ריד טימ ןעמענ ןּוא , רֹובָּת גרַאּב םּוצ |

 | ָארסיט .,ןֹושיק ךייט םוצ ,ריד ּוצ ןעיצרעּבירַא לעװ ךיא ןּוא * ,ןּולּובז ןופ רעדניק יד ןּופ ןּוא ילתפנ ןופ רעדניק יד
 קֶרֶּב טָאה .טנַאה ןייד ןיא ןּבעג םיא לעװ ךיא ןוא ,הנחמ ןייז ןוא ןגעווטייר ענייז טימ ,ליח סיבי ןופ רעריפ םעד
 ךיא לעו ,רימ טימ ןייג טינ טסעוו ּוד רעּבָא ביוא ,ןייג ךיא לעװ ,רימ טימ ןייג טסעוו ּוד ביוא :טגָאזעג ריא ּוצ
 סָאװ ו געװ םעד ףיוא דובּכ רעד ןייז טעװ רענייד טינ רעּבָא , ריד טימ יי ךיא לעװ ןייג :טגָאזעג יז טָאה' .ןייג שינ
 .ןָארסיס ןרעפטנערעּביא טָאנ טעװ יורפ ַא ןּופ טנַאה רעד ןיא םורָאװ ,טסיינ ּוד

 ןּוא ןוליבו ןפירעגפיונוצ טָאה קֶרֶּב ןּוא* .שֶדֶק ןייק ןקְרֶּב טימ ןעננַאגעג ויא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא הרובד ןוא
 .םיא טימ ןעגנַאגעגפױרַא זיא הרֹובד ןּוא ;םיא רעטניה ןעננַאגעגּפױרַא ןענייז ןַאמ טנזיוט ןעצ ןוא ,שדק ןייק ילתפנ |

 "םיוא טָאה וא ,רעווש סהשמ ,בָבֹוח ןּופ רעדניק יד ןופ ,ןִיֵק ןופ טדײשעוּפָא טַאהעג ךיז טָאה יניק רעד רֶבָח ןוא |
 .שְדק ןבעל סָאװ םיִננָעִצבְדולַא ויב טלעצעג ןייז טלעטשעג

 ָארטיס ןוא ** ,רֹובָּת גרַאּב םּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ויא ןעמַעֹוניבַא ןופ ןוז רעד קֶרָּב זַא ןָארסיס טגָאזעגנָא ןעמ טָאה *
 ןופ ,םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד וא .ןנעווטייר ענרעזייַא טרעדנוה ןיינ-ןגעווטייר ענייז עלַא טלמַאועגנייא טָאה
 .ןושיק ךיט םּוצ םִיֹוג-תֶשֹורֲח
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 !ףיוא ייטש :ןקְרב וצ טנָאועג טָאָה הרובד ןּוא + =

 ןָארסיס ןבעגעג טָאה טָאנ סָאװ גָאט רעד זיא סָאד םורָאװ

 ןש | 7 אפ ריד ןעגנָאגעגסױרַא זיא טָאג ,רָאװרַאפ ;טנַאה ןייד ןיא

 ןעצ ןוא ,רֹובָּת גרַאּב ןופ טרעדינעגּפָארַא קֶרֶּב טָאה

 ןָארסיס טלמּוטרַאּפ טָאה טָאג ןוא * .םיא ךָאנ ןַאמ טנויוט

 ןּופ ףרַאש ןטימ ליח ןצנַאג םעד ןּוא ןגעווטייר עלַא ןּוא

 טרעדינענּפָארַא טָאה ָארסיס ןּוא ;ןקָרָּב רַאפ דרעווש

 קָרָּב ןּוא** .סּופ ּוצ ןֿפָאלטנַא זיא ןוא ,ןגָאװטײר ןייז ןופ

 יתֶשּורַח זיּב ליח םעד ןּוא ןגעװטײר יד טנָאיעגכָאנ טָאה

 ןכרּוד ןלַאפעג זיא ןָארסיס ןּופ ליח רעצנַאג רעד ןּוא ,םִיֹו

 .רענייא לָאמּוצ ןּבילּבעג טינ ;דרעװש ןופ ףרַאש

 ןופ טלעצעג םּוצ סּופ ּוצ ןפָאלעג וא ָארסיס ןּוא יז = -

 -עג ויא םולש םורָאװ ;יניק םעד רֶבָח ןופ ּבײװ רעד לע

 ויוה םעד ןשיווצ ןּוא רֹוצָח ןופ ךלמ םעד ןיִבָי ןשיװצ ןעוו

 ןָארסיס ןעמּוקעגסױרַא זיא לַעָי ןּוא **  .יניק םעד רָבָח ןופ

 ,רַאה ןיימ ,ןייֵא רעק :טנָאוענ םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןגעקטנַא
 נייֵא רע טָאה .ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז ;רימ ּוצ ןייֵא רעק

 טקעדעגּוצ םיא טָאה יז ןוא ,טלעצעג ןיא ריא ּוצ טרעק

 ךיא ,רימ ביג :טגָאזעג ריא וצ רע טָאה* .עקעד ַא טימ

 ןיּב ךיא םורָאװ ,רעסַאװ לסיּב ַא ןעקנירט ,ךיד טעּב

 טָאה ןוא ,ךלימ לגָאל םעד טנפעעג יז טָאה .קיטשרָאד

 טָאה =. טקעדעגוצ םיא טָאה ןּוא ,ןעקנירט ןּבעגעג םיא

 סע ןּוא ,טלעצעג ןּופ נַאננײַא ןיא ךיז לעטש :טגָאועג רע

 ןנערפ ךיד טעו ןּוא ,ןעמוק טעװ רעצימע א ,ןייז טעװ

 ,ןייג ;ןגָאז ּוטסלָאז אמ ַא ןַארַאּפ ָאד ויא :ןגָאז ןוא

 ַא ןעמונעג ןרָבָח ןופ ּבײװ יד לַעְ טָאה יז

 םיטפוש

 חי

 2 ,4 ,ד

 - ָמאַֹּו :ןושיק לַחנילא םייגה תֶׁשְרֲחְמ ותא רֶׁשֲא םֶעָה
 "תרֶא הָוהְי ןֵתנ שא םויה הָז יִּכ םוכ קֶרֶּב-לֶא הָרֹבּד
 רקמ קָרְּב דָרָ ףינפל אָצָי הוה אלה ּףְדָיְּב אְָרְסיִס
 -תרָא הָוהְי םֶהָיו :ויִרָחַא שיא םיִפְלִא תר רֹובָּת
 -- ןי* = ינפל בֶרֶחייִפְל הָנֵחַּמַה-לָּכ-תֶאְ בֶכְרָה-לָּביתֶאְו אֵרָסיִס

 קֶרָבּו :ולְנרְּב סו הָבְּכְרְגַה לעמ | אָרְמיִס דרָיו קָרְב
 | םיו םיוגה תש רע הָנֲחְּמַה ירחאו בָכְרַה ירחא הדר

 ארסיקו 1 דָחָא-רע רֵאְׁשִנ אל בֶרֶחייִפְל ארסיס הנחמ"לכ
 ןיִּב םולש ִּכ יניקה רָבָח תֶׁשֲא לִי לֶהָא-לֶא ילָנַרְּב םָנ
 תארקל לעי אצתו :יִניִקַה רֶבָח תי .רוְיְִלִמ ןיִבָי

 אורות לַא ילא הָרּוכ יָנֹרֲא הרוס ויָלֵא רֶמאַּו ארְסיִס |
 טי

 אכ

 בכ

 גכ

 ףל ול רֶמאָתַ .ותארקל לעָי אֵת אָרְסיִסתֶא

 | היֶלֵא רֶמאָ !הָהיֵמְׂשּב ּוהֵּמְַַּו הָלָהאָה הלא רסיו
 בֵלְחֶה דואָנ-תֶא דַעְּפִַּו יִתָמֶצ יִּכ םִיַמיטַעְמ אָנייִנִקְׁשִה
 יהְו לֶהָאָה חַתּפ רֹמֶע הלא רֶמאֹּו ּוהַָכְתַ ּוהֵקְׁשִַּו
 :ןיא ַּתְרַמָאְו שיא הֶּפיִׁשיֲ רֵמָאו ךלאשו אבי טיאיסא
 תבקמה"תא םשפו לֶהֹאָה רחְידתֶא רֶבֵחתְׁשֶא לעי חקתו
 ותק 3תְיִהדתֶא ַעֵקְתִּתַו טאֶּלִּב ויְלֵא אוָבָתַו --
  ףָדר קֶרָב הוה :תמ ףצוו םּדְרניאוהְו ץֶרָאְּב חָיצ

 ָךאְרַאו
 אריס הגהו ָהיֶלֵא אבי ׁשֵּקַבְמ הָּתַא-רֶׁשֲא ׁשיִאָה-תֶא
 תא אּוהה םֹיַּב םיהלָא עכו :ותָּקְַּב דתוהו תמ לפנ
 לארשודינפ די ךלמו :לֶאְרְש יב ינפל ענּכיִדלִמ ן יב
 תרֶא ותירְכִה רֶׁשֲא דע ןעְֶּכ-דלָמ ןיִבי לע השק 0
 נפל מ ןיִבי

 ה
 תוהה םֶוַּב םַעְנִכָאְּ קֵרָבּו הרוב רַׁשָּתַו

 .םֵּדִנְתִהְּב | לארי תשרפ ַעָרְפִּב - :!רְמאֵל

 דאו אלמ | | ףמקב'דה "מ החנ יא כ = יא רסה כי ערלמ חי ,ד
 ןאכ ןילחתמ םידרפסה *א ,ה

 ןוא | ,טנַאה ריא ץא רעמַאה םעד ןָאטעגנײרַא ןּוא ,לקעלפטלעצענ ַא

 רעד ןיא ןײרַא ןיא סע זיּב ,ףיילש ןייז ןיא לקעלפ סָאד טקַאהעגנײרַא טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעגנַאגענוצ טייהרעליטש זיא יז

 | .ןּברָאטשעג זיא ןוא טשלחעג רע טָאה יוזַא ,ןפָאלשעג זיא רע יװ ןוא ,דרע

 ךיא ןּוא םּוק :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןעגנַאנעגסױרַא לַעַי םיא זיא ;ןָארסיס ךָאנ טגָאי קֶרָּב טשרע 5 = =

 ןייז ןיא לקעלפ ןטימ טיוט טגיל ָארטיס טשרע ,ריא ּוצ ןעננַאנעגנײרַא רע זיא .טסכוז ּוד סָאװ ןַאמ םעד ןזייו ריד לעו |

 < .ףיילש

 ןוא + .לארש ןּופ רעדעק יד רַאפ ןַעְנּכ ןופ ךלמ } םעד ןיבָי גָאט םענעי ןיא קינעטרעטנוא טכָאמעג טָאה טָאג .ןוא 8

 -וַאפ ןּבָאה י 6 ןענַאװ זיב 5 ןופ ךלמ םעד ןיבְי ףיוא רערעווש ץלֶא ןרָאװעג זיא .לארׂשי ןופ רעדניק יד ןופ טנַאה יד

 -.ןַצַנּכ ןופ ךלמ םעד ןיבָי ןטינש

 א וצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא ןעמעוניבָא ןּופ ןּוז רעד קְרָּב ןוא הרובד ןעגנוזעג טָאהי ה

 . ,לארשי ןיא דליװ רָאה יד טוָאל עמ וָא* = הלא |

 ,ןָא קיליוויירפ ךיז טָאּב קלָאפ סָאד זַא



 ג ונזאה םבלַמ מש = - ןָתחָי כְרְב סמ

 .רַמַזֲא הָריִׁשָא יִכֹנָא הוהיל יכנא = = 'םיִנָר

 ד ָּךְתאָצָב הָהְי = | זלָאְרׂשי יקלֶא הָהיל
 ץרֶא | -  םֹורָא הָדְשמ דְדעַצְּב - ריִעָׂשִמ
 ּופְמִנ םִיַבָעדַנ /  ּופֵשִנ םִיַמָׁשַ הָשָעְר
 ה הז == הָוחָי ינפמ ולזג םיִרָה = {םִיָמ

 ו ךֶּב ךנמש ימִּב | | :לארשי יהלֶא הָוהָי ינפמ ניס

 יכלהו תוחרא ולרַח לַעָייִמיִב = = תֶנָע

 ז לֵאָרְשִיְּב ןזרפ יִלְרח ּותָֹקְלְקַ תֹוחָרָא ּוכְלִי תֹוביִתְנ

 יִּתְמַּקִׁש = הֶרֹובָּד יתמטש דַע = ּלְדַח

 ה םהלא רַחְבִי י :לֵאָרׂשיְב םִא
 ַמֵָמ  םִרָצֶׁש םֶתָלֹוִא | םיִׁשָדֲח
 ףֵלֶא םיִעָּבְרַאְב == | | חַמֹרְ הָאָרי-מִא

 ט םיִבְַּתִּמַה לֵאָרׂשִי יֵקְקוחַל יִּבל = = :לֶארשיב =
 י תֹונֹתֲא יֵבְכָר = | = יוהָוהְי וָכְרִּב םִעָּכ
 יכלה = = ןידמדלע יבש תורחצ
 א ןיֵב םיִשְצלִמ לוקמ < ?וחיש ךֶרדלע

 תקדצ =| הוה תוקדצ תי םָש .  םיִּכַאְׁשִמ
 -םע םיִרעָשל ודי וא | לאָרְׂשְּב ונוורפ
 בי יִרּוע הרובד ירוע ירוע .{הָוהְי
 רָב יבש הבשו קֶרָּב םק ריִׁשיִרְּבַּד יִרוע
 י הי ₪ םיִריִדֲאְל דיִרָׂש דרי א = םַעְיְבְא
 די םֶׁשְרָׁש םִיַרָּפֶא ינמ | | | ;םיִרוּבִנַּב ילידרו

 מ - - = ףיָמְמעַּב מנכ ּךיִרְחַא == | למ
 טֶבָשְ םיכשמ קו םיִקְקֶלִמ ּודְרָי רִיַכָמ

 | !טָאג ןביול טּוט

 = ,ןטשריפ ריא טמענרַאפ | םיכלמ ריא טרעה *

 ,ןעגניז ךיא לעװ הוהי ּוצ ,ךיא |

 .לארׂשי ןופ טָאג םעד הוהי ּוצ ןליפש לעוו ךיא

 ,סױרַא ריִעָש ןופ טסיּב ּוד זַא ,טָאגי

 .,טזירפשעג דלעפ סמֹודָא ןופ טסָאה ּוד זַא

 ,טרעטיצעג דרע יד טָאה

 ,טפירטעג ןּבָאה ןעלמיה יד ךיוא

 ..טפירטעג רעסַאװ ןּבָאה סנקלָאװ ,ָאי

 ,הוהי רַאפ ןענורעצ ןענייז גרעב *

 .לארׂשי ןופ טָאג םעד הוהי רַאפ-יַניס רעקיזָאדרעד

 -,תֶוֵע ןופ ןוז םעד רָמָש ןופ געט יד ןיא*
 - . ,טרעהעגפיוא ןכַאילש ןּבָאה ,לַעָי ןופ געט יד ןיא
 ..ןייג ןגעטש עמּורק ףיוא ןגעלפ רעיינגעוו ןּוא
 ,טרעהעגפיוא ,לארשי ןיא רעריפ ןּבָאה טרעהעגפיואי

 | ,ןענָאטשעגפיוא טסיּב הרובד ּוד זיּב
 . .לארשי ןיא רעטומ ַא ןענַאטשעגפיוא

 = ,טלײװרעדסױא ןעמ טָאה רעטעג עיינ*
 ;ןרעיוט יד ןיא ןעוועג המחלמ זיא םּורד
 - ןעװעג ןעוּוצנָא זיא זיּפש ַא ןּוא דליש ַא ביוא

 !לארשי ןיא טנויוט קיצרעפ ןיא
 .ט רָכשָשִו | = הָרְכְּדיִסִע רֶכשְׂשִיִּביִרְׂשְו - זרפס

 חַלְׁשקְּב -) קמ בי
 עולמ ב* תתפנישה '{ = קמ מק 'ד

 ,עסײװ סנילעוייא ףיוא טייר סָאװ ריא י*

 ,סעקעד ףיוא טציז סָאװ ריא =
 -געװ ןפיוא טיג סָאװ ריא ןּוא
 = ףופרעד טדער
 סרעסישלייפ ןּופ םערַאיל יװ רעמ

 ;טעטירָאקּפעש יד ןשיװצ זיא

 ,טָאג ןּופ ןטייקיטכערעג יד ןעמ טלייצרעד ןטרָאד

 = ןיא טפַאשרעריפ יז ןופ ןטײקיטכערעג יד

 .לארשי

 טרעדינעג טָאה לָאמסנעד /

 .ןרעיוט י יד ּוצ קלָאפ סטָאג

 ,הרֹובד ,ךיד קעוורעד ,ךיד קעװרעד

 .!טנַאזעג דער ,ךיד קעוורעד ,ךיד קעוורעד

 .,לארשי ןופ רעשרעה יד ּוצ ץרַאה ןיימ :

 ;קלָאפ םעד ןשיװצ עקיליוויירפ יד

 !טָאג ןביול טּוט

 ,קָרָּב ,ףיוא ייטש
 | ּוםֵעֹויבַא ןופ ןוז ,גנַאפעג ןיײד גנַאפ ןּוא

 קיטלעװעג טכַאמעג ּבײלּברעּביא ןַא רע טָאה לָאמסנעד <
 ;קלָאפ ןקיטכַאמ ַא רעּביא

 ןקיטלעוועג טכַאמעג ךימ טָאה טָאג
 0 | .םירובינ יד רעּביא

 קלֶמִע ןיא עלצרָאז סָאװ יד ןעמוקעג ןענייז םירפא א ןופ 14
 ;תונחמ ענייד טימ ,ןימינּב ,ריד ךָאנ
 ,טרעדינעג רעשרעה ןּבָאה ריִכָמ ןּופ
 .קָאטשרעּבײרש ַא ןגָארט סָאװ יד ןּולּובז ןּופ ןּוא

 = ;ןהרובד טימ .רֶכָׂשׂשִי ןיא ןרַאה יד ןוא י*
 - 0 = קֶרָּב יװ רֶכָׂשׂשִי ןוא -

 .םיא רעטניה , לָאט ןיא ךיז טזָאלעג טָאה
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 ןבואר ןּופ ןלייט יד יב

 .סיורג ןעוועג גײלרעּביא רעד זיא

 ,ןטפעהעגּפָאש יד ןשיווצ ןסעזעג ּוטסיּב סָאװ *
 = !סעדַאטס ןופ ןקעמ סָאד ןרעה וצ = =
 | - ןבּואר ןופ ןלייט יד ייב

 .סיורג ןעוועג רעלקרעּביא רעד ויא

 ;טּורעג ןדרי טייז רענעי ףיוא טָאה דָעלִג

 .?ןפיש יד ייב טלייוו סָאװרַאפ ןֶד ןוא

 - ,םי ןופ ןטרָאּב םייּב ןטעזעג זיא רשֶא

  .ןעּור ןָאטעג ןסוסיא עי ענייז ייב ןּוא

 | | .קלֶאפ ַא זיא ןּולּובז 5 =

 ,טיוט םּוצ צלע ןייז טלעטשעננייַא טָאה סָאװ

 | =< -ללתפנ ןּוא |

 .דלעפ ןּופ ןכייה יד ףיוא

 = ןטלַאהעג המחלמ ,ןעמּוקעג ןענייז םיכלמ יי
 ןופ םיכלמ יד ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה לָאמסנעד

 יי .ןַעַנּכ

 ;ֹודְנמ ןופ ןרעסַאװ יד ייּב ךֶנֶעַּת ןיא

 - ,ןגירקעג טינ ייז ןּבָאה רעּבליז ןּופ ביור ןייק

 ,ןטלַאהעג המחלמ ןעמ טָאה למיה ןּופ **
 == .ןועטש ערעייו ןופ ןרעטש יד

 ,ןָארסיס טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה

 ,טציײלפעגקעװַא ייז טָאה ןשיק ךייט יי

 | .ןושיק ךייט ,רעטלַא ךייט

 = !לעז ןיימ ,טכַאמ טימ ףיוא טערט

 ,דרעפ ןופ טירט יד טּפַאלקעג ןּבָאה לָאמסנעד =

 .סרעגָא ענייז ןּופ ןעגנורפש י יד ,ןעננורפש יד ןּופ

 ,טָאג ןופ ךאלמ רעד טנָאזעג טָאה ,זֹורָמ טליש =

 .,רעניֹוװַאּב עריא טליש ןטליש

 .,טָאג ןופ ףליה רעד ּוצ ןעמוקעג טינ ןענייז ייז לַײװ |
 = .םירוביג יד ןשיווצ ,טָאג ןּופ ףליה רעד ּוצ

 = ,לֶעָי ןייז לָאז רעבײװ עלַא ןופ רעטשטנעּבעג**

 יי ,יניק םעד רָבָח ןּופ בייוו יד

 .רעטשטנעּבעג ג יו טלעצענ ןיא רעּבײװ עלַא ןּופ

 28-16 ,ה

 םיִלֹדְּנ ןְבּואְר תל - וָלְנִרְּב
 ןיֵּב ָּתְבַׁשְָי המ | :בלדיקקח =

 תל - םיִרְדָע תֹוקרְׁש עמשל - םִתְּפְׁשִּמַה
 ןדְריה רָבַעְּב דלג :בל"ירקח םיִלֹודְ ןְבּאָר *

 .רֶׁשָא תנא רוי הָמָל . = מש
 וצרפמלל == םיִמָ ףְל בשָי |
 יקְתְפְ | תֶמְלִׁשְפִנ ףֶרֶח םע ןולְבו | ןשי =
 םיכלמ ּואָּב = /  +ֹחְרָׂש ימורמ לע ש |

 ְךֶנֶעַתְּב .ןענב יכלמ ימחלנ זַא ּומֹמְלִנ
 אל ףֶסֶּכ עַצָּב ודנִמ יָמ-לַע

 םיִבָכְּכַה - ּומֲחְלִנ םִַמָׁשרִמ וקל ?
 .ןושיק לח לה .ארסיס םִע ּומֲחלִג םתֹולְְּממ אכ

 יִכְרְדּת .ןושיק לח םימודק לח םַפְרָ
 | -יבְּקִ ומְלַה זָא -  .צְשיִׁשְפַנ בכ
 ודא | :!ויְריִּבַא תֹורֲהַד תֹורֲהַדִמ .םָמ ט

 רֹוָרָא ורא | .הֶוהְי ךֵאְלַמ י רַמָא זורמ
 תֶרָעְל | הודי תַרֲעַל אֹביאליִּכ - היבש

 םיִׁשָּנִ ְּךֵרֹבְּת = = ּוםיִרֹבּנַּב ךָוהְי דכ
 םיִׁשָנִמ = נפה רֶבָח תֶׁשֲא לָכִ

 בָלֶח לֵאָׁש םימ ;ךֶרֹבִּת לֶהֶאְּב הכ
 הרי | ּוהָאְמָח הָביִרְקִה םיִריִדַא לֵּפְכְּב = הָנָתְנ =

 תומלהל הָניִמיִו הְָחַלְׁשִּ דתי
 הָצְחְמּו - וׁשֹאֹר הקממ אָרְסיִס המלה | | םילָמָע

 לֵפָנ עֶרְּכ ָהיֶלְנַר ןיִּב /  צֹתָּקִרהַפְלָחְו מ
 | רשאב לָּפָנ עֶרָּכ ָהיֶלְגַר ןיב == בכָׁש

 הָּפָקְׁשִנ ןולחה לַעְּב !רּוְדְׁש לַפָנ םָׁש עַרָּכ חכ |

 ערמ + ְבֵנְׁשֶאָה עב אָרְסיִט םא בפיו
 = קמצמק 'וכ | קמ ץמק .ש*

 ,ןּבעגעג יז טָאה ךלימ ,ןטעּבעג רע טָאה רעסַאװ **

 .טננאלרעד טנַאמש יז טָאה ןטשריפ ןופ גּורק ַא ןיא

 ,לקעלפ םּוצ טקערטשעגסיוא יז טָאה טנַאה ריא =

 -,רעמַאהרעטעּברַא םּוצ עטכער ריא ןּוא
 ,ּפָאק ןייז טּפַאלקעצ ,ןָארסיס טרעמַאהעג ןּוא

 .ףיילש ןייז טקַאהענכרוד ןּוא טרעבעלעג ןּוא
 | ,טוָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה סיפ עריא ּוצ = |

 | ;ןגעלעג ,ןלָאפעג |

 ;ןלַאפעג ,טוָאלעגּפָארַא ךיז סיפ עריא ּוצ

 .ןלַאפעג טעגרהרעד טרָאד ,טוָאלעגּפָארַא ךיז ּוװ

 ,טרעמָאיעג ןוא טקוקעג טָאה רעטצנעפ ןכרוד *
 .:ןֶארסיס ןופ רעטּומ יד ,עקטרָאפ רעד ךרּוד
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 55 עמוק ּוצ ןגָאװטײר ןייז ךיו טמַאז סָאװ = < | ימעפ ודָתֶא תלדמ 070 אמל ובָכְר ששב
 / | ףענַאפשעג ענייז ןופ טירט יד ךיז ןקיטעפש סָאװ 0 טכ "תא 0 המת | היתר תֹומָכַח 0 ויתובְּכְרַמ

 לק ל קָּלַחְּואְצְמִי אלֲה = | :הָל ָהיֶרְמַא ביִׁשָּת איל
 -,ןרעפטנע סעטתורְש עריא ןופ עגולק יד ללש = בג שארל םיַתְמְמְר תר | = ללָש
 . .:ךיז וצ רעפטנע ןַא טינ ןיילַא דא םיִעָבְצ ללש 0000000 -אְֹספְל םיִעְבְצ

 .,ביור םעד ןלייט יז ,ןעניפעג ייז ,רָאװרַאפ 0 אל ּכ | ;לֶלָׁש יראָוצל םִיַתָמְקִר עַבָצ / הָמְקִר /

 | . וו מ -

 אמ ןכעלטיא רַאפ ךעלדיימ ייװצ ,לדיימ ַא שמשה תא ייּבַהְְ יב הני די ָביואילָכ וָדְבא
 היוש ליפא 0 ץרָאה ּט קשת | ָתְרָבְנַּ

 .,ןָארסיס רַאפ ןּברַאפ ןּופ ביור = ] | |

 ,עטקיטשענ ןּברַאפ ןופ ביור א דדיב הָוהְי םנתו הָוהְו יֵניֵעְּב עַדָה לארְשידינב ושעה

 .וחלַאה סרעמענּביױר ןרַאפ ןעיירעקיטשּברַאפ - -  ביר יֵנְפמ לאְרשידלע ןורמדדו ו ָעַתַו :םינש עבש ןידמ
 | םםיִרָהְּמ רֶׁשֲא תֹורָהְנִּמַה--תֶא לאְרשי ינּפ | םָהְלּושַע
 .ןטָאג ,ענייד טנייפ עלַא ןייגרעטנוא לאו יא - גלארשי עֶד-יסַא הָיָהְו : תוְרצְמהדדתַאְו תֹוָרָעְּמַה--תֶאְ

 .ד יל חו גוילָע יָעְו םֶרָקינְּעקלְמִעַו זמ הפ
 יי לָאז ר ּבָא ביל ןלי

 הזז עּבָאהביל ע ו ןוא ראל הש ףאופדדע ץֶרֶאָה לּובִי-תֶא ןתימשיו
 .טײקרַאטש ריא א ןיא ןי רעד ןופ גנאגפוא רעדיו ה טהינְקִמּו םה יִּכ :הֹומֲחַו רֹׁשְו הש לֵאָרשִיְּב הָיִחְמ
 א יי | יי םֶהיֵּלַמְנִלְו םֶהָלְו בֹלָל ! ָבְרַא-יַדְכ ּואָבי [ םהילהאו לע
 20 א קיצרעפ קיאור ןעװעג יא דאל סָאד א = וָאְמ לָארְׂשִי לה :הָתְחְשל ץֶרָאָב ואכמ רָפְסמ ןיא =
 יי יי 0/0 זדיִכ ה =  :הָוהיײלָא לֵאָרְׂשִיַנְב וקעזמ ןידמ ינפמ |

 זיא סָאװ ןָאטעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןואי - ח הי חלש :ןידמ תורֹא לע הוהיילֶא לארשילנב וקצְ
 | - יי | 1 הוה רַמָא-הְּכ 3 רֶמא לֵאָרׂשִי מילא איִבָנ שא

 - דעג ייז טָאה טָאג ןוא ,טָאג ןופ ןניוא יד ןיא טכעלש |
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 . טנַאה יד ךּוא* < .רָאי ןבוז ןודמ ןופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג ₪ דימו םיירצמ ךימ םֶכְתֶא לצו +: םידבע תיפמ םֶכְֶא
 ןידִמ ןועװ ןופ ! .לארׂשי .ףיוא קרַאטש ןעװעג זיא ןָידִמ ןּופ "תא םֶכְל הָנתֶאְ םֶכיֵנְפִמ .םָתֹוא שרנאו םֶכיֵצֲתְליִלָכ

 | <  ייפָא ואְריִת אל םֶכיֵהְלֶא הָוהְי ינא כָל הָרְמֲאָו :םצְרא
 - םֵּתְעַמְׁש אל םצְראְּב םיִבְׁשֹוי םָּתַא רֶׁשֲא יִרֹמָאָה יה דלא

 סע ןוא < .ןעגנוטסעפ יד ןוא ,ןלײה יד ןּוא ,גרעב יד יא | א רׁשֲא הלֵאָה ת תחת ּבֶׁשֵּיַו הָוהְי ךַאלמ אבה לוק |

 ןינפיורַא טועלפ ױזַא ,טײזעג טָאה לארשי א ,ןעווענ זיא

 | סָאװ רעּבירג יד טכַאמעג ךיז לארׂשי ןופ רעדניק יד ןבָאה

 | קש ת | 2'עצ 240 שאהב לה שכ ,ה

 0 ןועלפ יז ןוא ;חרומ ןופ רעדניק יד ןּוא יקֵלְמַצ ןוא ,ןידִמ

 ןייק טסמוק וד וב דנַאל ןּופ האובת יד טסיװרַאפ ןּוא ,ייז ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא + יז ףיוא ןעמוקפיורַא

 - ,לזייא ןַא רעדָא ,סקָא ןַא רעדָא ,ספעש ַא לָאמוצ ,לארשי ןיא גנורענרעד ןייק ןוָאלרעּביא טינ ןועלפ יז ןּוא ,הֶזַע

 -ליפ ןיא קירעטײה רעד יװ יױזַא ןעמּוק ןגעלפ ןּוא ,ןטלעצעג ערעייו טימ ,ןייגפיורָא ןגעלפ יפ ערעלו ןוא יד םורָאװ *

 .ןטסיװרַאפ ּוצ סע ידפ דנַאל ןיא ןעמּוקעג ןענייז יז ןוא , לָאצ ןייק ןעװעג טינ זיא ןעלמעק ערעיײו וצ ןוא ייז ּוצ ןּוא ,טייק

 / ..טָאג ּוצ .ןעירשעג ןּבָאה .לארׂשי ןופ רעדניק יד ןוא ;ןָידִמ ןגעוו ןּופ ןרָאװעג טמירָארַאפ רעייז זיא לארׂשי ןּוא *

 ןאמ א טקישעג טָאג טָאה * .,ןידִמ ןגעוו ןופ טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד וַא ,ןעװעג זיא סע ןּואז |

 ּבָאה ךיא | :לארׂשי ןּופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :טגָאועג יז וצ טָאה רע ןּוא , לארׂשי ןופ רעדניק יד ּוצ איבנ ַא

 ליצמ ךייֵא ּבָאה ךיא ןואי | ;טֿפַאשטכענק ןּופ עזה םעד ןופ ןגיוצענסיורַא ְךייַא ּבָאה ןוא ,םִיַרצִמ ןופ טכַארבעופיוא ךייַא

 רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ 0 ּבָאה ךיא ןוא ,רעקירד ערעײַא עלַא ןּופ טנַאה רעד ןופ ןּוא , םִיַרצִמ ןופ טנַאה רעד ןופ ןעוועג ו

 טינ טלָאז ריא | ;טָאג .רעײַא הוהי ןיב ךיא :טנָאזעג ךייַא ּוצ ּבָאה ךיא ןוא י* .דנַאל רעייז ןּבעגעג ךייַא בָאה ןּוא ,ךיײא

 .לוק .ןימ וצ .טרעהענוצ .טינ טָאה ריא רעּבָא ;לנַאל רעייז ןיא טציז ריא טָאװ םירּומָא יד ןופ רעטעג יד ןטכרָאפ

 ,הָרֹפֶע ןוא סָאװ םיוּבנכײא םעד רעטנוא טצעזעג ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג ויא טָאג ןּופ ךאלמ ַא ןּוא */ |
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 םיטח טבח וגב ןועדנו יִרְעַה יבא שָאול רֶׁשֲא הֶרְפָעְּב ןוז ןייז ןוא ;רערועיבַא םעד שָאי וצ טרעהעג טָאה סָאװ
 מאיו חוי ךַאְלַמ ויל אר :ןידמ י ינפמ .םינהל תנּב בי "וצסלוא ידכ ,רעטלעק ןיא ץײװ טּפַאלקעג טָאה ןועדג

 יב עג ולא רמאּו :לחַה רב פל הי וָלַא י ךיז טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה * .ןִידִמ ןופ ןטלַאהַאּב
 = הלל ּנְתַאָצִמ הפ פע הָוהְי 3 % ,ריד טימ טָאג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,םיא ּוצ ןויװַאּב

 י - - 5 +1 : ד ד | : -

 תצָלַה רמאל ּוניֵתֹובֲא ּונָלּורְּפִס . רֶׁשֲא .ויָתֹוא נ"ב ךיא :טגָאועג םיא ּוצ ןועדג טָאה * !רוּביג רעשידלעה
 -הֵכְּב ּונֵנּתיַו הָוהְי ּונָׁשֶטִנ הָתַעְו הוהְי לה םִיְַצִּמִמ : |

 ּתְנַׁשהְו ה ָךֲחְכְּב ךל רֶמאֹּל הוהי ויל ןפו :ןיִדִמ די -רַאפ ָאט ,ודנוא טימ זיא טָאג ביוא ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב
 יב יִלֵא רֶמאָיו :ףיתחלש אלה ןידמ ףֶּבִמ לֶאְרשיתֶא = עלַא ןענייז ּוװ ןוא ?ןפָארטעג ודנוא ץלַא סָאד טָאה סָאװ
 הָׁשַנְמַּב לדה יפלא הגה לֵאָרְׂשי-תֶא עישוא הּמִּב ינֹדֲא "רעד ודנוא ןּבָאה ןרעטלע ערעודנוא סָאװ ,רעדנוװ עניי
 י"דיהא יִּכ הָוהְי ולא רָמאַָּ יֵתָא תיֵבְּב ריִעָּצִה יִכֹנֲאְו ןוט "עגפיוא זדנוא טָאה טָאג ,רָאװרַאפ :ןגָאז וצ ױזַא ,טלייצ

 אנא וילא רֶמאַֹּו :דֶחֶא ׁשיִאְּכ ןירמדתא תיכהו ֶּמִע + ,ןזָאלרַאפ טָאג ודנוא טָאה דנּוצַא ןוא ?םִיַרצִמ ןופ טכַארּב
 :ימע רֵּבַרְמ הֶתַאָש תוא יל תשע ףניעְּב ןח יִתאָצִמ .ןִידִמ ןופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג ודנוא טָאה ןּוא

 יִתָחְנִמ-תֶא יִתאָצֹהְו ְךיֶלֵא יאפ"דע הָומ שמת א;-לַא "  :טגָאזעג טָאה ןוא ,םיא וצ טרעקעג ךיז טָאג טָאה !+

 אָּב ןעְדִנְו :ּךְבּוׁש דע בשא יִכֹנָא רמא'ו נפל ִּתְחַּנהְו <  ןּופ לארש ןפלעה טסלָאז ןוא ,חוכ ןקיזָאד ןייד טימ יג
 יל םש רַשְּבַה תוצמ חמק-תַּפיִאְ םיזעדידג שעיו .טקישעג ךיד ּבָאה ךיא ,רָאװרַאפ ;ןידמ ןופ טנַאה רעד

 :שגו הָלֵאָה תַחַּתילֶא ויָלֵא אצויו רּורְפַּב םש קָרמהְ | 0 '
 תוצמַה-תֶאְ רֶׂשְּבַה-תֶא חק םיִחֹלֲאָה ְךָאְלַמ = רֶמאֹּה כ
 תלשיו :ןפ שעפ ְךופְׁש קָרְמַה-תֶאְו ולה עֵלָּפַלָא הו א

 רׂשָּבִּב עו ורָיְּב רֶשֲא תֶנְְׁשִּמַה הצְקתֶא הֶוהְ ְךאָלְמ

 !טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה **

 זיא החפשמ ןיימ ,עז ?לארשי ןפלעה ךיא לָאז סָאװ טימ

 ןיא רעטסדנימ רעד ןיּב ךיא ןּוא ,השנמ ןיא עטסמירָא יד

 -תֶאְו לָׂשֶַּה-תֶא לֵכאַּתַו רוצקךמ שאה לע תו .זיוה סרעטָאפ ןיימ
 למי ןועְדִנ ארי :וניצמ ךלֶה ה ךאְלַמּו תיצמה ככ = ן"ז לעװ ךיא רעּבָא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאנ טָאה יי

 עילה הָוהְי יָנֹדֲא הָהֲא ןופדג רֶמאַֹּו אוָה הָוהְי .ןַאמ ןייא יװ ױזַא ןידמ ןגָאלש טסעװ ןּוא ,ריד טימ
 הֶרוהְי ול רֶמאֹו ;םיִנָּפ-לֶא םיִנָּפ הָודְי דאל י יתיאְב 5 ,ךיד טעּב ךיא ,םיוא :טנָאועג םיא ּוצ רע טָאה |
 ַהֶּבוִמ ןוָעְדִנ םָׁש ןֶבֵו :תומת אל אריִתילַא ל םיִלָׁש 72 וטסלָאו ,ןגיוא ענייד ןיא טײקילעזטײל ןענופעג ּבָאה ךיא |

 ונדוע הוה םויָה רע םולש ן הוה ולדדארקיו ההיל טסלָאז * ,ףימ טימ סָאד טסדער ּוד וא ןכייצ ַא ןכַאמ רימ

 רֶמאֹּו אהה הָליֵלַּב ' יהיו ;יִרַעַה יבא תֶרֶפָעְּב 7 | םּוק ךיא זיּב ,ךיד טעּב ךיא ,ןענַאד ןופ ןָאטּפָא טינ ךיז
 ינשה רֶפּו יבָאל רֶׁשֲא רוׁשַה--רַּפיתֶא זחַק הָוהְי ל ןּוא ,קנַאשעג ןיימ ןגָארטסױרַא לעװ ןוא ,ריד ּוצ קירּוצ
 פיסכ חתפ '*  ףמקנשה "י ןביילב לעװ ךיא . :טנָאועג רע טָאה .ריד רַאפ ןנײלקעװַא
 .םּוא ךיז טסרעק ּוד זיּב

 סָאד ;לעמ הָפיִא ןַא ןופ סנכוק עטרעייזעגמוא ןּוא ,לקעבנויצ ַא טכַאמענ טָאה ןוא ,ןעגנַאגעגנײרַא ןֹועְדִג זיא י*

 וצ טכַארּבעגסױרַא ןוא ,ּפָאט ַא ןיא ןָאטעגנַײרַא רע טָאה ּפװ יד ןוא ,ּברָאק ַא ןיא ןָאטעגנײרַא רע טָאה שיילפ |

 | .טגנַאלרעד ןּוא ,םיובנכייא םעד רעטנּוא םיא

 ףיוא קעװַא גיל ןּוא ,סנכוק עטרעייוענמוא יד ןוא שיילפ סָאד םענ :טגָאועג םיא ּוצ טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה *

 .סיוא סיג ּפוז יד ןּוא ,ולעפ םענעי |

 ןייו ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןופ ץיפש םעד טקערטשעגסיוא טָאה טָאנ ןופ ךאלמ רעד ןּוא =  .ןָאטענ יװַא רע טָאה |

 ןּוא ,ולעפ םעד ןּופ ןעגנַאגעגפיוא ויא רעייפ ַא ןוא ;סנכוק עטרעייזעגמוא יד ןּוא שיילפ סָאד טרירעגנָא טָאה ןוא ,טנַאה

 טָאה * .ןגיוא ענייז ןופ קעװַא זיא טָאג ןופ ךאלמ רעד ןּוא ;סנכּוק עטרעייועומוא יד ןוא שיילפ סָאד טרעצרַאפ טָאה

 ַא ןעזעג ּבָאה ךיא םורָאװ !רַאה ּוד טָאג ,ײװ :טגָאזעג טָאה ןֹועְדִג ןוא ,טָאג ןופ ךאלמ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ןעועג ןועדנ

 . .םינפ לֶא םינּפ טָאג ןופ ךאלמ

 = ,ןּברַאטש טינ טסעוו ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז ;ריד ּוצ דירפ :טגָאזעג םיא וצ טָאג טָאה *

 זיא גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ;אםֹולָש-הוהי ןפּורעג םיא טָאה ןּוא ,טָאנ ּוצ חבזמ ַא טיוּבעג ןטרָאד טָאה ןֹועְדִנ ןוא **

 | .רערזעיבַא יד ןּופ הָרפָע ןיא ךָאנ רע

 סקָא ןטייווצ םעד ןוא ,סקָא ןגנוי סרעטָאפ ןייד םענ :טנָאועג םיא ּוצ טָאג טָאה ,טכַאנ נ רענעי ןיא ןעװעג ויא סע ןּוא *

 .דירפ ויא הוהי א
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 - "תֶאְו ףיִבָאְל רֶׁשֲא לֵעַּכַה חַּכוִמיִתֶא ְרְָ םִָנָׁש עַבֶׁש
 וכ לא הוהיל חפומ תנְבּו :תֶרְכִת ויָלָע-רֶׁשֲא הָרָׁשֲאָה
 ינשה רָּפִה"תֶא ָתְחַקָלְו חכרעפּב הוה ועמה שאר לע |

 כ ןֹועיָדִנ חקיו :תֹרֶכִּת רשא הָרְׁשֲאָה יצעב הָלֹו תילעהו |
 זוהי לא רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ שעה ויָדָבֲעמ םיִשְנֶא הָדְׂשִע
 תֹוׂשֲעַמ ריִעָה יִׁשְנַא-תֶאְו ויִבָא תיֿבתֶא אֹרָו רשאי
 חכ הֶרָמַהְו רקפפ ריִעָהיִׁשְנַא ימיפשמ 1 הֶלְיְל שעמ מו
 רַּפַה יא הָתְרֹּכ ויָלָע-רְׁשֶא הָרׁשֲאָהְו לַעַּבַה חבומ ץֵּתְנ
 טכ תָעְר-לָא שיא ורמאיו וּמַה .בוִמַה-לַע הלעה ינשה
 ד ןעדג ורמאג ושקבנ ושרדיו הוה רבה הֶׂשָע יִמ
 ל שָאוידדלֶא ריִעָה ישא ורמאיו :הֶזה רבִדַה הֶׂשָע שאו
 תֶרָכ יִכְו לַעַּבַה חְבַומתֶא ץתנ יכ תמו ָּב-תֶא אצוה

 אל וילַע וצמערַשַא לכל שאי רֶמאֹּ ויְלָעְרֶשַא הרשאה |
 ביִרָי רֶׁשֲא ותוא ןּועישוְּת םֶתאְדמא .לעפל ןבירִמ | םֶּתַאָה
 0 התא ץֶהָנ יִּכ ול בֶרָי אוה םיָקלָא-מַא רֶקֶּבַה-דע תמו ול
 כל וב בֶרָי רמאל לעַבְרִי אוהה"מווב ילרארקי חב
 ל דינו קלמעו ןידמ"לָּבְו = = יחְּפְממתֶּפ ץֶתְנ ִּכ לבה

 דל חּורְו :לאָעְרְי קָמעְב חו ורבע וחי ּופסָאִנ םדמ |
 2 < .רָעיִבַא קו רפושּב עטתימ ןוָעְדנ-תֶא השבל הוה !

 הל תווההסנ קעזיו הָׁשְַמ-לְכִּב חַלָׁש םיכָאְלמ = :וירחא
 ולעוו ילָּתְפבו ןולבובו רָשֶאְּב חלש םיִכָאְלמּו וירחא
 ול עיעומ שיא םיִהלָאָהְדלָא ןעְדְג רמו ;םְתאָרְקַל
 ל תזגתֶא גיצמ יֿכֹנָא הגה ָּּתְרַּבד רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְׂשידתֶא רב
 ץְראָה-לֶּכ לו הָּדַבְל הּנַה-לַע הָיְהִי לט ם8 רב רֶמָצַה
 תרד רֶׁשֲאַּכ לאְרְשיתַא יריב עישותהיִכ יּתְעַדָיְו בר
 חל הזגתדמ לט ץמוו הזנחתַא רזי תלְחְמִמ כו ןכדוהיו
 טל רה םיִללָאה-לָא | ועֶדְנ רֶמאֹיו ;םִיָמ למה אולמ

 / שיסב חתמ 19 "ול

 -- 0 . םיטפוש

 חּבומ סרעטָאפ ןייד ןרעטשעצ טסלָאז ןּוא ,רָאי ןּביז ןּופ

 יּפָא ּוטסלָאז םיא ןּבעל סָאװ םיוּבנצעג םעד ןּוא ,לַעַּב ןופ
 טָאג ןייד הוהי ּוצ חּבומ ַא ןעיוב טסלָאז ןּוא* .ןקַאה
 | םעד ףיוא ,גנוטסעפנרַאּב רעקיזָאדרעד ןּופ ץיפש ןפיוא
 ,סקָא ןטײװצ םעד ןעמענ טסלָאז ןּוא ,טרָא ןטכירענּוצ
 ןופ ץלָאה ןטימ רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ןעגנערבפיוא ןוא
 0 .ןקַאהּפָא טסעוו ּוד סָאװ םיוּבנצעג םעד

 ןוא ,טכענק ענייז ןופ ןַאמ ןעצ ןעמינעג ןֹועְדנ טָאה =
 סע ןוא ;טדערעג םיא ּוצ טָאה טָאג יװ יוזַא ןָאטעג טָאה
 ןייז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע יװ ױזַא ,ןעװעג זיא
 סָאד ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד רַאפ ןוא טניועגויוה סרעטָאפ

 = .טכַאנ ייּב ןָאטעג סָאד רע טָאה ,גָאט ייב ןָאט וצ

 | טרעדעפעג ךיז ןּבָאה טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד ןוא*

 ,ןכָארּבעצ זיא לַעַּב ןופ חבזמ רעד טשרע ,ירפ רעד ןיא

 ןּוא ,טקַאהעגּפָא זיא םיא ןּבעל סָאװ םיוּבנצעג רעד ןּוא

 םעד ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגפיוא זיא סקָא רעטײװצ רעד

 םּוצ רענייא טגָאזעג ייז ןּבָאה *  .חבומ ןטיוּבעגפיוא

 לז ןַא ןּוא ?ךַאו עקיוָאדיד ןָאטעג טָאה רעװ :ןרעדנַא

 ןועדנ :טגָאזעג ןעמ טָאה ,טכװעג ןוא טשרָאפעג ןּבָאה

 'ןּבָאה * .ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה ןשֶאֹוי ןופ ןוו רעד

 סױרַא גנערּב :ןשָאי ּוצ טגָאזעג טָאטש ןופ ןשטנעמ יד

 ןכָארּבעצ טָאה רע ליוו ,ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,ןוז ןייד

 םעד טקַאהעגּפָא טָאה רע לײװ ןּוא ,לַעַּב ןופ חבומ םעד
 | .םיא ןּבעל סָאװ םיובנצעג

 ןענַאטשעג ךעניז \ סָאװ עלַא וצ טגָאזעג ׁשָאֹוי טָאה **

 = טליװ רעדָא !לַעַּב רַאפ ןגירק ךיז ריא טליװ :םיא םּורַא

 לָאז ,טָאג ַא ןיא רע ביוא .ירפ רעד ןיא וי ןרעוו טייטעג טעװ ,םיא רַאפ ןגירק ךיז טעװ סע רעװ ?ןפלעה םיא ריא |

 | ,ילֲעַבּרי גָאט נ םענעי ןיא ןפורעג םיא טָאה עמ ןוא** .חּבומ ןייז ןכָארּבעצ טָאה עמ סָאװ ,ךיז רַאפ ןגירק ךיז ןײלַא רע
 .חבומ ןייז ןכָארּבעצ טָאה רע סָאװ ,םיא טימ ןגירק ךיז לַעַּב לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא

 -ענרעבירַא ןענייז ןּוא ,םענייא ןיא טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה חרומ ןופ רעדניק יד ןּוא קֶלֶמַע ןוא ןידמ ץנַאג ןוא *
 ןוָאלּבעג טָאה רע וא ,ןענֹועְדִנ טדײלקעגנָא טָאג ןופ טסייג ַא טָאה ** .לאָעְרוי לָאט ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ןעמוק

 רע ןוא ,השנמ ץנַאג ךרוד םיחולש טקישעג טָאה רע ןּוא** .םיא רעטניה ןּבילקענֿפױא ךיז טָאה רֶזֶעיבַא ןוא ,רפש ןיא

 ,ילתפגי ךריד ןוא ,ןולובז ךרוד ןּוא , רשֶא ךרוד םיחולש טקישעג טָאה רע ןּוא ;םיא רעטניה ןּבילקעגפיוא ךיז טָאה ךיוא

 .ןגעקטנַא יז ןעמוקעגפיורַא ןענייו ייז ןּוא

 ;טדערעג טסָאה וד יװ ױזַא ,לארשי טנַאה ןיימ ךרוד ןפלעה טסליוו ּוד ביוא :טָאג וצ טגָאזעג טָאה ןֹועְדִנ ןּוא יי
 רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ,ןײלַא רעשּפָא ןפיוא יוט ןייז טעװ סע ביוא ;רעייש ןיא לָאװ רעשּפָא ןַא קעװַא ךיא גייל טָא יי |

 .טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,טנַאה ןיימ ךרוד לארשי ןפלעה טסעוו ּוד זַא ןסיװ ךיא לעוו ,ןקּורט ןייז טעװ דרע
 רע:טָאה ,רעשּפָא םעד טיירדעוסיוא טָאה ןּוא ,ןגרָאמ ףיוא טרעדעפעו ךיז טָאה רע יװ ןּוא ;ןעװעג יװַא זיא י*

 ,רעשּפָא םעד ןופ יוט טשטעווקענסיוא

 .ןגירק ךיז לֵעַּב לאָז *

 ןעמירג טינ לָאז :טָאג ּוצ טגָאזעג ןֹועְדִנ טָאה * ..רעסַאוו גורק ןלופ א



+ 2 

 :לָאמ סָאד רָאנ ןדער לעװ ךיא ןוא ,רימ ףיוא ןרָאצ ןייד

 םעד טימ ןווורפ לָאמ סָאד רָאנ ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל

 .רעשּפָא ןפיוא ןקורט ןייז ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :;רעשּפָא
 -.יוט ןייז לָאו דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןּוא ,ןײלַא

 סע ןּוא ;טכַאנ רענעי ןיא יװַא ןָאטעג טָאג טָאה 5 |

 רעד ףיוא ןּוא ,ןײלַא רעשּפָא .ןפיוא ןקורט ןעװעג זיא

 ..יוט ןעװעג זיא דרע רעצנַאנ

 רע-ֹועְדִנ ויא  סָאד-לַעַּבּורי טרעדעפעג ךיז טָאה י ן

 ןּבָאה ייז ןוא ,םיא טימ טָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא |

 זיא ןִידִמ ןופ רעגַאל רעד ןוא ;דֹורֵח ךיצ יב טרעגַאלעג

 טָאה* ,לָאט ןיא הָרֹומ-תַעבִג ןופ ,ןופצ ןּופ ןעוועג םיא

 ויא ריד טימ סָאװ קלָאפ סָאד :ןענֹועְדִנ ּוצ טגָאועג טָאג |

 לארשי ;טנַאה רעייו ןיא ןידמ ןּבעג לָאז .ךיא וָא ,ליפ ּוצ

 ןײמ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,רימ ןגעקַא ןעמירַאּב ךָאנ ריו טעוו

 סיוא טשרָאקַא ףּור םורד* .ןפלָאהענ ךימ טָאה טנַאה

 סע רעװ :ןָאז וצ ױזַא ,קלָאפ ןופ ןרעיוא יד ןיא דנּוצֶא
 ןײנקעװַא ןוא ןרעקמוא ךיז לָאז ,טרעטיצ ןוא ארֹומ טָאה

 .דָעלְג גרַאּב ןופ ירפ רעד ןיא

 קיצנַאװצ ןּוא ייווצ קלָאפ ןופ טרעקענמוא ךיז ןּבָאה

 .ןּבילּבעג ןענייז טנזיוט ןעצ ןּוא ,טנויוט

 ךָאנ זיא קלָאפ סָאד :ןענֹועְדִנ ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה + |

 לעוו ךיא ןוא ,רעסַאװ םּוצ ןרעדינ יז ךַאמ .ליפ וצ ץלַא

 רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא .ריד רַאפ ןביילקסיוא ןטרָאד ײז |

 ,ריד טימ ןייג לָאז רעקיוָאדרעד :ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ

 10 ;ז-40 ,\ - םיטפֹוש

 - תב םטפה"קר אָהְסנָא םעפה ךא הָרְּבֲַאַו יב ל פא
 - :לטדהיהי ץרָאָה-לֶּכילַעַו הבל הזמהילא ברח אזוהי
 הְְבְ הקל בֶרָֹהיהְַו אּוקַה הָליֵַּב ֵּכ םיקלֶא שעיו
 :לָמ ה היה ץֶרָאָה-לּכילַעו

 ו
 ונח ותא רֶׁשֲא םִעָה--לֶכְו צג ג אּוה לעב םֶּכְשיִו
 הרמה תַעְבְנִמ ןופצמ ולדהְיה | ןיהמ הִחְמ דרה ןיעלע
 ְךָּתִא רֶׁשֲא םָעָה בב ןועְרנילֶא הָוהְי רמאו - ּוקָמעָּב
 ידי מאל סֵאָרְׂשִ יל רַאְפְת"ןִּפ םֶריְּב ןידְמתֶא יִּתִּתִמ
 אֵרָייִמ רמאל םֶעָה יְְֶּב אָנ ארק הֶּתעְו :יִל הָעישוה
 םביִרְׂשֶע םֶעָחְדִמ בָשָמ דרעלגה רהמ רפצו בָשָי דחו
 הזה מאיו ּורֲאְׁשִנ םיפלא רשע ףֶלֶא םינשי
 .ּטָפְרְצֶאְו םִיַמַה-לֶא םָתֹוא דָרוה בר םַעָה רוע ןופְרִנ-לֶא
 לו אוה ךְּתַא דלי ! ה ףילא רמא לָׁשֲא הָיהְו םָׁש ךֶל
 - אל אוה ךֶמִע ףליחאל הז ולא רמאזרָשא לכו תא
 -לֶא הָוהְי רֶמאֹה םִיָמַח-לֶא םַעָהְתֶא דר :ףלי
 בֶלָּבַה קלי רשאפ םִיַמַהוִמ ינושלְּב ֿלײרָׁשֲא לָּכ ןֹועְדַנ
 :רֹתְשִ ּכְרִּבילַע עֶרְכיירֶׁשֲא לכו יובל י ותוא נפת

 :םימ .תותשל םקיצהבילע וערפ בה רֶתָי לכו שיא
 ןכיקקלמַה ׁשיִאָה תואמ שלש ןיעְד"לֶא הָוהְי רמו
 וכלי םָעַה-לֶבֶז ב ןידמדתא יִתַָנְו םָכְתֶא שוא
 םייֵתְרְפוׁש תאו םדיב טֶעִה הָדצתֶא וחקוו + :ומקמלו שיא
 תואמדשלשב ו ויִלָהֶאְל שיא הלש לארשי טאל תֶאְ
 - ּוקְמְעָב תחתמ ול הָיְה ןירמ הנחמו קיזחה שיאה
 הֶנֲַּמַּב דר םוק הוהי ולא מא אמה הָלילַפ יה
 הֶרפּו הָּקַא דָר תֶרֶרָל הָּמַא ארי -םִאְו דב וי ִּכ

 תפר לה 1 קימצמק ה ,ו לעאמ 'מ 'טל ,ו

 .ןייג טינ לָאז רע ,ריד טימ ןייג טינ לָאז רעקיזָאדרעד :ןנָאו ריד לעװ ךיא סָאװ רעכעלטיא ןּוא ;ריד טימ ןייג לאו רע
 טעװ סָאװ רעכעלטיא :ןענֹועְדִנ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא ;רעסַאװ םוצ קלָאפ סָאד ןרעדינ טכַאמעג רע טָאה * |

 סָאװ ןכעלטיא ןכיילגסעד ,רעדנּוזַאּב ןלעטש וטסלָאז םיא ,טנוה ַא טקעל סע יװ ױזַא ,גנוצ ןייז טימ רעסַאװ םענופ ןקעל

 | .ןעקנירט ּוצ ינק עניז ףיוא ןוָאלּפָארַא ךיז טעוו

 סָאד ןוא ,ןַאמ טרער ירד ליומ רעייז ןיא טנַאה רעייז ןופ טקעלעג ןּבָאה סָאװ יד ןופ לָאצ יד ןעװעג אי =
 וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא* .רעסַאװ ןעקנירט ּוצ ינק ערעייז ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קלָאּפ עקירעּביא עצנַאג
 ;טנַאה ןייד ןיא ןידמ ןבעג לעװ ןּוא ,ןפלעה ךייַא ךיא לעוו ,טקעלעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ טרעדנּוה יירד יד טימ :ןענֹועְדִג
 .םייה ןייז ןיא רעכעלטיא ןייג לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא

 לארׂשי ןופ רענעמ עלַא ןוא ;תורפוש ערעייז ןּוא , טנַאה רעייז ןיא קלֶאּפ ןופ גנורעצ יד ןעמּונעגרעביא יז ןּבָאה *
 רעגַאל רעד ןּוא .ןטלַאהעגנָא רע טָאה ןַאמ טרעדנוה יירד יד רָאנ ,ןטלעצעג ענייז ּוצ ןכעלטיא טקישעגקעװַא רע טָאה
 .לָאט ןיא םיא רעטנּוא ןעוועג זיא ןִידִמ ןּופ

 ךיא םורָאװ ,רענַאל ןיא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה ,טכַאנ רענעי ןיא ןעוועג ויא סע ןּוא *
 םּוצ הָרּופ גני ןייד טימ ּוד ּפָארַא רעדינ ,ןרעדינּוצּפָארַא ארומ טסָאה וד ביוא ןּוא * .טנַאה ןייד ןיא ןּבעגעג םיא ּבָאה



 א הָנְִוחַּת רַחַאְו ורָּבַדְייהַמ ָּתְַמָׁשְו :הנְרעדילֶא ףרענ
 0 - ?רצקילַא ורענ הָרְפּו אוה דר הנחמב ְָּרַרָיו יד
 בי בדקנו קלמן ןידמו ּוהָנֲַּמַּב רֶׁשֲא םיִׁשְמֲחַה
 ליחכ רֶפְסִמ ןיא םֶהיֵמְלְ םֶרָל הָּבִרַאָּכ קֶמשָּב םיִלְפָנ
  ירֵפַמְמ שיאדדהנהו ןועדנ אבו :םֶרָל םיַה תפשילעש
 םֶחָל לֹולְצ הו יִתְמְלַח םִלֲה הנה רֶמאַֹּו םולח והערל
 לפיו וה להאה"דע אבו ןירמ הָנֲהמְּ ְךֵפַרְתִמ | םירעש

 ןֵָנ לארש שיא שָאויִדְּב ןֹועְדִנ ברְחדמא יִמְלִּב תאו
 ש ַעֹנְׁשַכ יהיו = :הָנֲחַּמַה-לָּכ-ֶאְ ןיִדְמדתֶא ודב םיִהֹלֲאָה
 -לֶא בש וחתשיו ורבְשתֶאְ םולֲהַה רַּפְסִמא ןועְדִג
 .הָנֲחמתֶא םֶכְדָיְּב הוי ןְָניִמ ומוק מא לֵאְדְׂשִי הָנֲחִמ

 .די ןיֵא למאה והער ןעיו :לֶהֶאָה לֶפָנְו הָלעַמְל ּוהְכְפִה

 ₪ ןחו םישאר השלש שיאָה תוֶאְמשלש-תֶא | ץחמ ::ןידמ
 !םיִּדַכַהְךֹתְּב  םיִדֵַּלְו םיקיר םיּדַבְו םֶּכ"ֹריְּב תורפוש
 : תב יכנא .הגהְ שטס ₪ וארִת יִנָּמִמ םֶהיֵלֲא רֶמאֹּי
 "חי תְִקְתְו ,+ןִשֵעַּת ּכ 5 הֶׂשֲעַא רֶׁשֲאַּכ הָיָה הָנֲחַּמַה הצקב

- 

 :כנ תורפושּכ םֶּתְעַקְתּויּתִא רֶׁשֲא-לָבְ כא רעש
 | לו התל םֶּתְרִמֲא הָנֲחִּמַה-לָּכ תֹוביִבְס םֶּתַא

 יי הָנְחְמַה הצקפ ותאירשא שיאדהַאמו ןֹועְרִנ אבי
 םיִרמְׁשַה-תֶא מיקה םֶּקִח דא הָנֹוכיִּתַה תֶרֶמְׁשַאָה שאר
 !םֶריִּב רֶׁשֲא םיִדַּכַה .ץופְָו תֹורָפִֹּׁשּב ועְקְתִי
 דִי וקח םידפהורפשמ תורפושכ םישארה תֶשלְש
 וארקמ עוקתל תּוְרְפושה םֶניִמְי-דִיְבו :םיִלפַלּב טֶלֹואֹמְש
 אכ הנחמל ביִבָס ויָתְחַּמ שיא ודמעו :ןועדנְלו הוהיל ברח
 ככ תרואמהשלש שקו ינו ועירוו הָנֵחָמַה-לָּכ ץֶרמ

 --שֶכֶבּו ּוהֵעַרְּב שיא .בְרְתיתֶא הָוהְי םשו תֹוהְּפְּׁשַה !
 "תַּפׂש דע הָתְרַרְצ תֶמְשה תיּב-דע הָנֲהַּמִה סו החמה
 ןח =

 ְק וסנו אכ | ףרטו'כ ק לג ב

 .רענַאל | |

 טייקליפ ןיא םי ןּופ גערּב ןפיוא

 כ עקתו |

 96-0000000 שטפֹוש
 -רעד ןלעװ :ןדער יז סָאװ ןרעה טסעװ ןוא יז

 ןרעדינּפָארַא טסעװ ןוא ,טנעה :ענייד ןרעוו קרַאטש ךָאנ
 - .רענַאל ןיא

 ,הָרּוּפ גנוי ןייז 8 רע ,טרעדינעגּפָארַא רע טָאה

 -ןידמ ןוא ? .ףָענַאל ןיא סָאװ עטנּפָאװַאּב יד ןופ קע םּוצ

 ןיא ןגעלעג ןענייו חרומ ןופ רעדניק עלַא ןוא קֵלֶמַע ןוא

 ערעייז וצ ןוא ,טייקליפ ןיא קירעשייה רעד יװ ױזַא ,לָאט

 סָאװ דמַאז רעד יו יױזַא ,לָאצ ןייק ןעװעג טינ ויא ןעלמעק

 .ינָא יא ןֹועְדִנ יװ ןוא < . |

 ןוא ,םולח ַא רבח ןייז טלייצרעד ןַאמ ַא טשרע ,ןעמוקעג
 ןכּוק ַא טשרע :םולח ַא טמולחעג ךיז טָאה רימ ,עז :טנָאז

 - ,ןידִמ ןופ רעגַאל ןיא ךיז טלקייק טיורּב םענעטשרעג ןּופ

 ּפָאלק ַא סע טָאה ןּוא ,טלעצעג ןויב ןעמוקעג ויא רע ןּוא

 .עגמוא סע טָאה רע ןּוא ,ןלָאפעגמוא זיא סע ןוא ,ןָאטעג

 .ןגיל ןבילבעג זיא .טלעצעג | סָאד ויּב ,רױּפַאק טרעק

 סָאד :טגָאועג טָאה ןוא רבח ₪ ןפורעוּפָא ךיז טָאה *

 ןופ זז םער ןועדג ןופ דרעווש יד יװ שרעדנַא טינ זיא
 טנַאה ךייז ןיא ןבעגעג טָאה טָאג ..לארׂשי | ןּופ ןַאמ ַא ,ןשָאֹוי

 | | - .ליח ןצנַאג ןטימ ןודמ

 | יד ז טרעהעג טָאה ןועדג יװ .ןעועג א סע ןוא א

 רע טָאה ווא ,ךײשַאּב ו ןּוא םולח םעד ןופ גנולייצרעד

 רעגַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא ;טקּוּבעג ךיו

 טאג םורָאװ ,ףיוא טייטש :טוָאועג טָאה וא לארׂשי ןּופ
 ,תונחמ ירד יא ןאמ טרעדעה יירד יד .טלײטעצ טָאה רע ןוא* 2 המ ןופ ליח םעד טנַאה רעיײַא ןיא ןּבעגעג טָאה

 ןוא" .,גירק יִד ,ןיא .רעצלעהדנַארּב ןוא ,גירק .עקידײל ןוא ,טנַאה רעד ןיא תורפֹוש ןּבעגעג ןעמעלַא לז טָאה ןוא

 ₪ ,ויא ,רענַאל קע ןיא ךיא םוק טֶא ןוא ןכיילגסעד } ןָאט ןּוא ,רימ ףיוא ןקוק .טלאז ריא :טגָאועג יז ּוצ טָאה רע
 | ךיוא ריא  טלָאז ,רימ טימ סָאװ עלא ןוא ךיא , רפוש ןיא וָאלּב לעוו ךיא זַא ןוא * .ןֶאט ריא טלָאז יױװַא ,ןָאט לעו ךיא
 י ,,!ןענעדג רַאפ ןוא טָאג רַאפ :ןגָאז טלָאז ריא ןוא ,רעגַאל ןצנַאג םעד םּורַא דנור תורפש יד ןיא ןזָאלּב

 רעטסלטימ רעד ןופ ּבייהְנָא םייב רענָאל קע ןיא ןעמוקעג ןענייז םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנוה יד ןוא ןֹועְדִנ ןוא

 דעצ ןּבָאה ןוא , ,תורפש יד ןיא ןזָאלּבעג אה יין ןּוא ;רעטכעוו יד טלעטשענפיוא טָאהעג סָאװרָאנ טָאה עמ ;ךַאװטכַאנ
 יד ןכָארּבעצ ּבָאה ןּוא ,תורפוש יד ןיא ןזָאלּבעג ןּבָאה תונחמ יירד יד ןּוא *' ,טנַאה רעייו ןיא סָאװ גירק יד טקַאה

 .םוצ תורפוש יד טנַאה .רעטכער רעייז ןיא ןוא ,רעצלעהדנַארּב יד טנַאה רעקניל רעייז ןיא .ןטלַאהעג ןּבָאה יז ןּוא | ;גירק
 ףיוא רעכעלטיא ןענַאטשעג ענו 2 ןּוא 24 :ןענועדג רַאפ ןוא טָאג רַאפ דרעווש ַא .:ןפורענסיוא ןּבָאה ייז ןוא ;ןוָאלּב
 ַא טזָאלעגסױרַא ןּבָאה 2 ןּוא :ןפיול ןעמונעג טָאה .רעגַאל רעצנַאג רעד ןוא ;רענַאל םּורַא דנור טרָא ןייז

 .ןענּורטנַא ןענייז

 ןּוא יירְשעַג א
 ןופ דרעוש יד .טבָאמעג טָאה טָאג ןוא ,תורפש טרעדנוה יירד יד ןוָאלּבעג ןּבָאה ייז ןּוא

 וערּב םֶעֵד ויב | ,ןצ הָרַרצ ּוצ ,הָׁשיִיִּב ויב .ןענורטנא זיא ליח רעד ןוא ,ליח ןצנַאג ןיא ױװזַא ,ןרעדנַא ןגעק םענייא |
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 יִלָּתְפַנִמ לֵאְרְׂשִי-שיִא קעֶציו : תֶּמַשיִלַע הָקֹוחְמ לֶבֶא > לארׂשי ןופ רענעמ יד ןּוא *  .תֶּבַט ייב הָלֹוחמ-לַבָא ןופ
 םיִכָאְלִמּ :ןירמ ירמא פד .הׂשְמלֶּידמו רַשֶמְדִמּו -? = ןופ ןוא ,רשֶא ןופ ןּוא ,ילתפנ ןופ טלמַאזעגניײַא ךיז ןּבָאה : וייל :

 ןירמ תאֵרְכִל ּודְר רמאֵל םִיַרְפֶא רֵלילָכְּב ןועדג חלש |
 קפצו דה" הרב תי דע םִימַה-תֶא םֶהָל יִדְכְלְו = 1עדג וא"  .ןודמ טגָאיעגכָאנ ןּבָאה יז ןוא ,השנמ ץנַאג : א 4 ל : ְּי

 -ןרָאְו הָרְּב תיּב דע ִמַה"תֶא רדפליו םִירְפָא ׁשיִאילְּכ - יוזַא ,םירפא ןופ גרעבענ ןצנַאנ ןיא םיחולש טקישעצ טָאה
 םבֵאְז--תֶאְו בֶרֹע--תֶא ןידמ ירש ינש וכ יהיה הכ | טז טּפַאכרַאפ ןוא ,ןִידִמ ןגעקַא ּפָארַא טרעדינ :ןגָאז ּוצ

 בַאז-בֵקָיְב רה םאְז-תֶאְ םֵרֹועירּוְצִּב בָרֹוע-תֶא וגְרַהְיַ יז ובאה ןדרי םעד ןוא ,הרביתיב ויב רעסַאװ סָאד
 ןעעלֶא 3 ּואיְבַה בָאְת בֶרֹע--שאֹרְו מילא פד ךיו ןּבָאה .ןדרי םעד ןא הרצת -

 | :ןיוריל רֶבֵעַמ ַאּב ןּבָאה ייז ןוא ,םירפא ןּופ רענעמ עלַא טלמַאזעגנייַא
 ח ןּוא *  .ןדרַי םעד ןוא ,הָרְּבתיִּב זיּב רעסַאװ סָאד ןעגנוווצ

 5 ַת שע הֶּזַה רָביִּדַה-הֶמ םִיַרְפֶא שיִא ויָלֵא ּורְמאֹּו א ,ןבָאז ןוא ןברוע ,ןידמ ןופ ןרַאה ײװצ יד טּפַאכעג ןּבָאה יז יל - . . |
 ןוביריו ןָידַמְּב םֶהָּלִהְל ָּתכַלָה יִּכ ּונָל תוארק יִתְלְבְל | | וי |
 .אֹלֲה םֵכָכ המ יִתיִשָעהַמ םֶליֵלֲא רֶמאֹּ חק ּתִא בור ןבאו ןוא ,יברועירוצ יב ןברוע טעגרהעג ןּכָאה ןוא : : ירי ל רך :

 םילָא ן ןְנ םֶכְדָיְּב :רֶועיִבַא ריִצְּבִמ םִיַרְּפֶא תְלְלְע במ ג = :ןודמ טגָאיעגכָאנ ןּבָאה ייז ןוא ;?בָאז-בקָי ןיא טעגרהעג ייז
 םֶכָּכ תוָשָע יִתְלְכַיזהמו בָאְזתֶאְ בֶרעתֶא ןידמ ירשדתֶא וצ טכַארּבעג ייז ןּבָאה ןבָאז ןּוא ןבֵרֹוע ןּופ ּפעק יד ןּוא |

 ןוטדג אבו :הּזַה רבה ֹורְּבַרְּב ויָלָעְמ םֶחּור הָתְּפִר זָא ד |
 םיִפָיֲע ֹוּתִא רֶׁשֲא שיאה תואְמרשלְשו אוה רבע הָנהְרַיַה

 םִעְל םָהָל תֹרְּכִּכ אְניּנּת תֹוּכִס ישנַאְל לֶמאֹּ :םיפדרו ה | | 0
 | חכז יִרָחא ףרר יִכֹנֲאְ םה םיִפָיע-ייִּב יִלָנַרְּב רֶׁשֲא סָאװ :םירפא ןופ רענעמ יד טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ' חה

 הב ףכה תֹוּכִס יִרָש רמאמ :ןידמ יכלמ עמלו ו  ּוצ טינ זדנוא ,ןָאטעג ָאד ודנוא ּוטסָאה ךַאז ַא רַאפ
 ןועדנ רֶמאֵי :םָָל אבל ןתנחיק דב הע מל | ָידִמ ןגעקַא ןטלַאה המחלמ ןעגנַאגעג טסיּב ּוד ןעוו ןפּור

 -תֶא יִּתְׁשַדְו יִרָיְּב ל"א חַבְז-תֶא הָוהְי תתּב כל אהי םוא שמ טא . :
 טבָׁשִמ לע וםִנָקְרַּבַה-תֶאְו רָּבְרִּמַה יצוקדתֶא םֶכְרַׂשְּכ ח רע טָאה* .םיא טימ טנירקעג קרַאטש ךיז ןבָאה "ו ןוא
 לָאונפ שנא לתוא ונעה תא םֶהיֵלֲא  רֵּבַדָיו לוּ -רַאפ ןיא ןָאטעגפיוא דנוצַא ךיא ּבָאה סָאװ :טגָאועג יז וצ
 רמאל לַאּונפ ישְנַאְלְְג רָמאיו ;תֹּכִמ יִשָנֲא וָנָע רֶׁשֲאַּכ ט םירפא ןּופ ּבײלקכָאנ רעד טינ זיא ?ךייַא טימ ךיילג

 = עָעְמְלַצְוחְבְו :הָוה ָדְִמַה-תֶא ץִּתֶא םֹלָׁשב יִבּוׁשְּב בא |
 םיִרתנה לכ ףֶלֶא רֶׂשֶע תֶׁשַמֲחַּכםָּמִע םֶהיֵנֲחִמּו רקרפב

 .ןדרַי טייז רענעי ןופ ןענֹועְדִנ

 '  טָאה טנַאה רעיא ןיא* ?רֶזָעיבַא ןופ זעל יד יװ רעסעב

 סָאװ ןּוא ,ןבָאז ןּוא ןבֵרֹוע ,ןִידִמ ןּופ ןרַאה יד ןּבעגעג טָאג

 טָאה ?ךייַא טימ ךיילגרַאּפ ןיא ןָאטּפױא טנעקעג ךיא ּבָאה

 | ..דייר עקיוָאדיד טדערעג טָאה רע ןעוו ,םיא ןופ סעּכ רעייו טוָאלעגּפָא לָאמסנעד
 ,םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנוה יירד יד ןוא רע ,ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא ןּוא ,ןדרַי םּוצ ןעמוקעג זיא ןֹועְדִנ ןּוא *

 רַאּפ טיורּב סנּבַאל ,ךייַא טעּב ךיא ,טיג :תוכיס ןּופ ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .עטנָאירַאפ ןוא עטכַאמשרַאפ

 ןומאו ןומס 1 | הפומה 1 הורדתי א ,ת

 .ןִיֹדִמ ןופ ! םיכלמ יד עֶנּומלַצ ןוא חַבָז ךָאנ גָאי ךיא ןּוא ,טכַאמשרַאפ ןענייז ייז םורָאװ ,רימ רעטניה סָאװ קלָאפ םעד

 ןבעג ןלָאו רימ וא ,טסיופ ןייד ןיא דנוצַא ןעֶנּומלַצ ןוא ןחַבְו ןופ טנַאה יד זיא :טנָאזעג תופס ןופ ןרַאה יד ןּבָאה *

 | ?טיורּב ליח ןייד

 בייל רַעייַא ןשערד ךיא לעװ ,טנַאה ןיימ ןיא ןעֶנּומלַצ ןּוא ןחַבְ ןבעג טעװ טָאג זַא רַאפרעד :טנָאזעג ןוענ טָאהי =

 | .רעטיר עקיכעטש טימ ןוא רבדמ ןופ רענרעד טימ
 ןשטנעמ יד םיא ןּבָאה :ןכיילגסעד טדערעג יז ּוצ טָאה ןוא ,לֵאּונּפ ןייק ןטרָאד ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא *

 .טרעפטנעעג ןּבָאה תוכוס ןופ ןשטנעמ יד יװ ױזַא טרעפטנעעג לָאּונּפ ןּופ

 -עצ ךיא לעװ ,םולשּב ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא זַא :ןגָאז וצ יװַא ,לָאּונּפ ןופ ןשטנעמ יד וצ ךיוא טגָאזעג רע טָאה י
 | .םערּוט ןקיזָאדמעד ןכערב

 - ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עלַא ,טנזיוט ןצפּופ םּורַא ,ייז טימ ליח רעייז ןוא ,רוקרק ןיא ןעװעג ןענייו עֶנּומלַצ ןוא חַבָד ןּוא י*

 .רעטלעק סבָאו .ולעפ סבֵרֹוע *



 6-11 ,ח

 שיא ףלַא םיִרְׂשֶעְו הֶאַמ םיִלָּפְוהְו םֶדְקִייִנְב הָנֲחְמ לָפמ -
 אי םֶרֵּקִמ םיִלְהֶאָב ינוכשה רד ןופרנ לע {םֶרָח ףלש

 +: וד ₪י*

 0 מב הָיָה הָנֲהִּמִהְו הָנֲהְּמַה--תֶא וו הָהְּבְנְָו חבל
 = ש יֵכְלַמוִינְׁש-תֶא דפליו םהירחא ףדריו עמל זדֵבָז וס
 * בשוו !דיִרֲהַה הֶגַחְמַהילֶכ עָנְמְלצתֶאְו חבותֶא ןידמ

"17% - 

 רי דדָכְלַו !םֶרָהה הלצמלמ הָמָחְלִמַהְמ שָאייִָּב ןועדג =
 תֹוּכִס יִרָשדתֶא ולא בִי והלאְשיו תוָּכַס יִׁשְנַאְמ רענ =

 וט תופס ִׁשְנַא-לֶא אב :ׁשיִא חָעְבְשו םיִעְבְש ָהיֶנְִזתֶאְו <
 ףכה רמאל יתוא םּתפַרְח רֶׁשֲא עמל חַבָז הא רָמא
 | וםֶהָל םיפעוה רישנאל ןקנ יכ ףריפ ָּתִע עָנמְלצְו חב
 זט םםִיְכרּבַה-תֶאְ רֶברּמַה יצוקיתֶאו ריִעָה ינקזתא חסמו
 "ץֶתְנ לֵאּנְּפ ליִדנִמ-ִתֶאְו תופס יִשְנַא תֶא םֶרָּב עד
 הי עֶנמְלַע--לֶאְו וַבקלֶא מא :ריִעָה ישְנַאדתֶא גרהמ
 מכ ֹורְמאֹּיו רוָבָתְּב םֶּתְנַרֲה רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה הפיא
 שי ימֲאיְּב יִחַא רמאמ + :דלְמה י ינֶּב רַאְתְּכ דָחֶא םֶהֹומְכ
 כ רֶמאַֹּו :םָכְתֶא ִתְנַרָה אל םתוא םָתָיַחַה "ול הוהְי-יַה םה
 יב וברח רעגה ףלשדאלו םָתֹוא גרה םוק ֹורֹוכְּב רחל
 אכ יפו הָּתַא םוק עֶעְמֶלַצְו חַבָ רפא" | ורע ונדוע יִּכ ארי
 -תֶאְו חַבְז--תֶא גרַהְִו ןפְ םק ותָרּוְבִנ שיא יִכ ּונְב
 = םַקיִלַמְיִראוצְּפ רשא םיִנרָהשהדתֶא קיו עֶנְמְלִצ
 בכ ךזכנ הָּתַא-ַנ :ונָּבְ"לֶשִמ ןֹועְדִנ-לֶא .טָאָרְשישיִא יורְמאֹ
 כ םֶהֵלֲא רֶמאֹּו :ןיִדְמ רָימ ּונָּתְעַׁשוה יּכ ףְְּכְִּבםנ נב

 לָׁשְמִיהָוהיםֶכָּב נב ָׁשְמי-אְלְוטְכִּב נא לשמאל ןועדנ <
 דכ ׁשיאילנְתּו הלאש ְֶּמהַלֲאׁשֶאןד םִילֲארְמאֹי וסְכְּב |

 הכ ורָמא :םה םילאעמשי יפ םַהְל בֶהָז ימני ָלְלְׁש םִזָנ
 םזג שיא הָּמָׁש וכילשף .הלמשהדתא שרפו ןתנ ןיתנ <

 וכ דִעָבְשו ףלא לאש רשא בָהְזה ימונ לֵקְׁשִמ יהו :ולָלֶׁש

 קיזב ץמק וכ ורמאיו ןירינס 2 ליצכ 'י

 :ןעָנומלצ ּוצ ןּוא ןחַבָו וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא י*

 .סֶרֶח ןופ גנַאגפױרַא םעד ןופ ,המחלמ רעד ןּופ |
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 .דעג יד ןּוא ;חרזמ ןופ רעדניק יד ןופ ליח ןצנַאג םעד ןּופ

 ןַאמ טנויוט קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ןעוועג ןענייז ענעלַאפ
 -םױרַא ויא ןֹועְדִג ןוא* .דרעוש ַא ןניוצעג ןּבָאה סָאװ
 ןּופ חרומ ןיא ,ןטלעצעג ןיא רעניֹוװ יד ךרוד ןעגנַאגעג
 = רעד תעּב ,ליח םעד ןגָאלשעג טָאה ןוא ,הָהּבנְי ןוא חבונ
 <  צָעומלַצ ןוא חַבָו רעּבָא * .רעכיז טריפשעג ךיז טָאה ליח
 טָאה רע ןּוא ;טגָאיעגכָאנ ייז טָאה רע ןוא ,ןּפָאלטנַא ןענייז
 ןּוא ,ןעֶנּומלַצ ןּוא ןחַבָו ,ןָידִמ ןּופ םיכלמ ײװצ יד טּפַאכעג

 | .ןקָארשעצ רע טָאה ליח ןצנַאג םעד

 טרעקעגמוא ךיז טָאה ןשֶאי ןופ ןוז רעד ןיעדג ןּוא יז |
 ןוא ++

 ,תֹוּכּוס ןופ ןשטנעמ יד ןופ ןַאמ ןגנוי ַא טּפַאכעגנָא טָאה רע
 -עגפיוא םיא טָאה רע ןּוא :טנערפעגסיוא םיא טָאה ןוא

 ןוא ןביז ,עטסטלע עריא ןּוא ,תופוס ןופ ןרַאה יד ןּבירש

 ןופ ןשטנעמ יד וצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא * .ןָאמ קיצעּביז

 סָאװ ,עָנּומלַצ ןּוא חב  ןענייז טָא :טנָאזעג טָאה ןּוא ,תֹוּכּוס

 .טנַאה יד זיא :ןנָאז ּוצ יװַא ,רימ ןופ טעפשעג טָאה ריא

 .ןלָאז רימ ןַא ,טסיופ ןייד ןיא דנוצַא ןעֶנּומלַצ ןוא ןחַבָו ןּופ

 .?טיורּב ןשטנעמ עטכַאמשרַאּפ ענייד ןּבעג |

 | ןוא טָאטש ןּופ עטסטלע יד ןעמונעג טָאה רע ןוא* =

 . ײעגנָא טָאה ןוא ,רעטיר עקיכעטש ןּוא רּבדמ ןופ רענרעד

 םערּוט םעד ןּוא יי .תֹוּכוס ןּופ ןשטנעמ יד יז טימ טנרעל

 יד טענרהעג טָאה ןוא ןכָארּבעצ רע טָאה לָאּונּפ ןופ

 .טָאטש ןּופ ןשטנעמ

 ןיא טעגרהעג טָאה ריא סָאװ ןשטנעמ יד ןעוועג ןענייז ױזַא יו
 רע טָאה * .םיכָלמייַנּב ןּופ טלַאטשעג יד יו יװַא ;ןקילּבנָאו ןייא ;יײז יװַא ,ּוד יװ ױזַא :טגָאועג ליז ןּבָאה רוב

 טוָאלעג ײז טלָאװ ריא ןעוו ,טּבעל טָאג יװ יוזַא .ןעווענ סָאד ןענייו ,רעטּומ ןיימ ןופ ןיז יד ,רעדירּב עניימ :טנָאזעג
 גנוי רעד רעּבָא .יײז עגרה ,ףיוא ייטש :רוָכּב ןייז רֶתָי וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא* !טעגרהעג טינ ְךייַא ךיא טלָאװ ,ןבעל
 חַבָו טנָאועג טָאה = .גנוי ןעוועג ךָאנ זיא רע לײװ ,טַאהעג ארומ טָאה רע םורָאװ ,דרעווש ןייז ןגיוצעגסיורַא טינ טָאה
 .ןוא ,ןענַאטשעגפיוא ןֹועְדִג ויא .הרובג ןייז יװַא ,ןַאמ רעד יװ םורָאװ ,זדנּוא נָאלשרעד ןּוא ףיוא וד ייטש :עֶנּומלַצ ןוא
 .ןעלמעק ערעייו ןופ רעודלעה יד ףיוא סָאװ ךעלהנבל יד .ןעמינעגפָארַא טָאה רע ןוא .ןעֶנּומלַצ ןּוא ןחבו טעגרהעג טָאה |

 ןייד יא ןוז ןייד יא ּוד יא ,ודנּוא רעּביא קיטלעװעג :ןענועדנ וצ טנָאועג ןּבָאה לארשי ןּופ רענעמ יד ןּוא*
 לעװ ךיא טינ :טנָאזעג יז וצ ןֹועְדִנ טָאה * .ןידִמ ןופ טנַאה רעד ןופ ןפלָאהעג ודנוא טסָאה ּוד םורָאװ ,ןוז סנוז
 .ךייַא רעביא ןקיטלעװעג טעװ טָאג ;ךייַא רעּביא ןקיטלעװעג טעװ וז ןיימ טינ ןוא ,ךיײַא רעּביא ןקיטלעװעג |

 . ןייז ןּופ גנירזָאנ | ַא רעכעלטיא רימ טיג :השקב ַא ךייַא ןופ ןטעּב לעװ ךיא :טגָאזעג ייז וצ טָאה ןֹועְדִנ ןּוא
 = יאדװַא :טגָאועג יז ןּבָאה* .םילָאעמשִי ןעוועג ןענייז ייז לײװ ,ןעגנירזָאנ ענרעדליג טַאהעג ןּבָאה ייז םורָאװ ! .ביור
 ןּופ גנירזָאנ א  רעכעלטיא ןיהַא ןפרָאװעגנײרַא ןּבָאה ןּוא ,ךוט ַא טיירפשעגסיוא ןּבָאה יז ןּוא . .ןבעג רימ ןלעװ
 טרעדנוה ןּביז ןּוא טנויוט ןעוועג זיא ,ןטעּבעג טָאה רע סָאװ ןעגנירוָאנ ענרעדליג יד ןופ גָאװ יד ןּוא** .ביור ןייז
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 יד ןוא ,ןעגניריוא יד ןּוא ,ךעלהנבל יד ץּוחַא.,דלָאג ןלקָשנ

 ץּוחַא ןוא ,ןִידִמ ןופ םיכלמ יד ףיוא סָאװ רעדיילקלפרּופ

 .ןעלמעק ערעייו ןופ רעודלעה יד ףיוא סָאװ ךעלטייק יד
 םיא טָאה ןּוא ,דֹופָא ןַא טכַאמעג ןופרעד טָאה ןֹוע ךֶנ ןוא *

 < ץנַאג ןוא .הָרֹפֶע ןיא ,טָאטש ןייז ןיא טלעטשענקעװַא

 רע ןּוא ,ןטרָאד םיא ךָאנ ןעווענ טריפרַאפ ןענייו לארשי

 .גנולכיורטש ַא רָאפ זיוה ןייז ןוא ןענועדג ןעוועג זיא
 יד רָאּפ ןרָאװעג קינעטרעטנוא יא ןִידִמ .ןּוא* =
 ןּביוהעגפיוא טינ רעמ ןּבָאה ײז ןוא ,לארשי ןּופ רעדניק

 קיצרעפ | .קיאור ר ןעװעג זיא דנַאל סָאד ןֹוא ;ּפָאק רעַײו

 .ןענועדג ןופ געט יד ןיא רֶאי

 ןעננַאגעגקעװַא ןיא א ןשָאי ןופ ןוז רעד לַעַּבּורי ןוא"* =

 -עג טָאה ןֹועְדִג ןוא * | .זיוה ןייז ןיא ןסעועג זיא רע ןוא

 םורָאװ ,ךיד ןייז ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ןיז קיצעביז טַאה

 בייווספעק ןייו ןוא * .רעבייוו .ךס ַא טַאהעג טָאה רע

 רע ןּוא ,ןוז ַא ןרָאּבעג םיא טָאה ךיוא יז ,םָכש ןיא סָאװ

 ןוז רעד ןועדג ןוא * .ְךֶלֶמיבַא ןעמָאנ ןייו ןפורעג טָאה
 ויא ןוא ,רעטלע רעטינ ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא ןשָאֹי ןופ

 ןיא ןשָאוי רעטָאפ ןייז ןופ רבק םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב

 .רערועיבַא יד ןופ הָרָע

 יװַא ,ןּברָאטשעג זיא ןֹועְדִנ יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא < |

 ןרָאװעג טריפרַאפ רעדיוו לארשי ןופ רעדניק יד עז

 תירּבילַעַּב טכַאמעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,רעטעג -לָעָּב יד ךָאנ

 .-עג טינ ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק לד ןּוא י* .טָאג ַא רַאפ |

 - 8 ,ט-27 ,ח

 ןְמָנְרַאָה יִדְנַבּו תֹויִשּנַהְ םיִנרֲהָשַהִמ דַבָל בָהְו תואמ
 יקאָוצְּב רשא תֹוקָנעַה-ןמ דַבְלּ ןודמ יכלמ לַעָש
 .לריִעְב וֶתוא גגו דופאל ןוטדג והוא שעיו = !םהילמְנ מ

 ותיִבְלּו ןוערגל יהיו םש וירחא לֵאְרְׂשִי-לכ וניו הָרְפַעְּב <
 תאשל יפי אל לֵאָרְׂשִי נב ינפל ןידמ עו :שְקומְל חכ

 | דג ימיּב הש םיִעָּבְרַא ץֶרָאָה טלשתו םשאר
 םיִעְבְש יה ןֹעָדְְלּו גוָתיֵבְּב בשיו שאב לַעָברִ לו כ
 רֶׁשֲא ושנליפו :ּול ויה תֹוְּבַר םישנזיפ כד יאצי םיִנָּכ אל

 :ְֶמיִבֲא ומׁש-תֶא םשמ ןֵב איִהִנ וָל-הְרִלי םֶכְׁשִּב
 שאו רֶבָקְּב רק הבומ הָביִׂשְּב שָאוידמ ןועְדְג תֶמָיַו בל
 ןועדג תמ רֶׁשֲאַּכ יהיו .?ירועה יִבָא הָרְפעְּב ויבָא ל

 שקל ומישל םיִלָעבַה ירחא נו .לֵאָרׂשי יִנָּב ובושיו
 זרוהי-תֶא לֵאָרׂשִי יֵנְּב ורב אלו :םיהלאל תיִרְּב לַעַ דל
 דאלו :ביִבָמִמ .םָהיִבְיִאלַּכ דימ םָתֹוא ליִצמַה םֶהיֵהְלֶא הל

 הֶׂשָע רֶׁשֲא הָבּטַילְכִּכ ועד לַעּבְרִי תיּברִע דֶסָח ּוׂשָע
 גלָארשייסע

 רֵּבַריַו ומא יִחַא-לֶא הָמָכְׁש לעברה - דלמיבא ךלו א
 -ּורְּבד ;רמאֹל ּמִא יכאדתיפ תחפָשילְ לא םֶהיֵלֲא ב

  םֶכָּב לָשַמַה םֶכָל בוטדהמ םָכָׁש ילֲעַּב-לִכ ינזָאְּב אנ
 דָחֶא שיא םֶכָּב לָׁשְמימִא לַעַּבְר נב לֹּכ שיא םיִעְבִׁש |

 ומאהיַחֶא ּורְּבִדָיַו :יִנָא םֶכְרַשְבּו םֶכְמְצעדיִּכ םֶּתְרַכְו 1
 םיו הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה-לָּכ תֶא םֶכָׁש יֵלְעַּמ-לָּכ אב ויָלָע

 ולדונת] :אּוה ּוניֵחָא ורְמָא יִּכ ףלמיבא ירחא ָּכִל ד
 ְךֶלֶמיִבָא םֶלְּב רֹכְשִַּו תיִרְּב לַעַּב תיֵּבִמ ףֶכָכ םיִעְבַׁש

 .לבָאדתיב אֵבי :ויִדַחַא כל םיֹחְּפּ םיקיר םיִׁשָנֲא ה
 -כ שיא םיִעְבִׁש למבריינב ויָחָאדתֶא גה הָתֹרְפֶע |

 :אָּבחִנ יכ ןטקה לַעַּברידְּב םָתֹוי רַתְונ תֶחֶא ןֵבָא

 ײז ןוא * .םּורַא דנור ןּופ טנייפ ערעײז עלֶא ןופ טנַאה רעד ןופ ןעוועג ליצמ ייז טָאה סָאװ טָאג רעייז הוהי ןָא טכַאד

 .לארׂשי טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןטונ םעלַא טיול ,ןענועךגי לַעַּבּורי ןופ ויוה םעד טימ דסח ןָאטעג טינ ןּבָאה

 ,יײז ּוצ טדערעג טָאה רע ןוא ,רעדירּב סרעטומ ןייז ּוצ צ םֶכש ןייק ןעננַאנעג זיא לעבור ןּופ ןוז רעד ליבא ןואי 1 2

 ןיא ,ךייַא טעּב ךיא ,טדער" :ןגָאז ּוצ יװַא ,רעטָאפ סרעטומ ןייז ןופ ויוה םעד ןופ החפשמ רעצנַאנ רעד ּוצ ןוא 7

 ןיז עלַא ,ןַאמ קיצעביז ןקיטלעװעג ןלָאז ךייא רעּביא יצ ,רעסעב ְךייַא זיא סָאװ :םֶכש ןופ רענעמ עלַא ןופ ןרעיוא יד

 שיילפ רעייֵא ןוא ןייב רעייַא זַא ןעקנעדע ריא טפרַאד ךיוא ?ַאמ ןייא ןקיטלעוועג לָאז .ךייא רעּביא רעדָא ,ןלַעַּבּורי ןּופ

 | | .,ךיא ןיב

 עקיזָאדיד עלַא םֶכש ןופ רענעמ עלַא ןּופ ןרעיוא יד ןיא ןגעווטענייז ןופ טדערעג רעדירּב סרעטימ ןייז ןּבָאה* = =

 .רע זיא רעדּורּב ַא רערעודנוא :טנָאזעג ןּבָאה ייז םורָאװ ,ןֹכֶלֶמיִבַא ךָאנ טגיינעג ךיז טָאה ץרַאה רעייז ןוא ,רעטרעוו

 ןעגנּודעגנָא טימרעד טָאה ךֶלֶמיִבַא ןוא ,תירּבילַעַּב ןופ ויוה םעד ןופ קיטשרעבליו קיצעּביז ןּבעגעג םיא ןּבָאה יז ןּוא

 ןּוא ,הָרפֶע ןיא ויוה סרעטָאפ ןייז ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןוא *  .םיא ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ייו ןוא ,טייל עויול ןוא עקיטשינ

 ןופ ₪ .רעטסגנִיי רעד םֶתֹוי רָאנ ;ןייטש ןײא ףיוא ,ןַאמ קיצעביו ,ןלַעַּבּורי ןופ ןיו יד ,רעדירּב ענייז טעגרהעג טָאה

 | .ןטלַאהַאּב ךיז טָאה רע לייוו ,ןבילבעג זיא ןלַעַּבּורי
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 ו ּוכיִלְמו וכלה אולמ תוכלו םֶכָׁש ילַעָבלָּכ ּופְסֶאו
 ו ודו םֶכָשִּב רֶׁשֲא בָצִמ ןולאיסע למל ד ןלָמיִבָא-תִא
 ארקיו וליק אשיו םיורְ-רַה ׁשאָרְּב למעיו ךליו םמזיל |

 םככילא למשה םָכְש ילעב ילא ועמש םָהְל רֶמאָ
 ח ורמאיו ךלמ םהילע חשמל םיִצִָה ּוכְלַה ולה :םיִהלָא
 9 -;רָא יִּתְלַרֲחֶה תצה םֶהָל רַמאָו !ניֵָע הָכָֹלְמ תּל
 -לַע על יְִּכַלֲהו םִׁשָנֲאו םיִהלֶא יְִּבכְ יִּב-רֶׁשֲא יַד
 ;םיִצְעֲה
 אי יִתְבינְּתֶאְו יֵקְתֶמ-תֶא יִתְלִרָחֶה הָנאְּתַה םֶהָל רֶמאָּתַו
 בי ןפנל םיִצָעָה ּורָמאיו :םיִצְעַה"לָע על יִמְכלַהְו הבוטה
 + "תֶא יתלדחה ןְפנִה םֶהְל רֶמאֵּתַו ּונילָע יכולמ ּתַאייִבְל
 -יבֵע ץונל יתכלהו םיִׁשָנֲאַו םיהלֶא ַּמַׂשְמִה יִׁשֹוריִּת
 יי יּדָלְמ הָּתַא ףל רֶטֶאָה-לֶא םיִצֵעָה-לָכ יִרְמאֹּו :םיִצעָה
 וט םיחשמ םָּתַא תַמֲאְּב םִא טיִצִעַה-לָא לָמֶאָה רמאוו :ונילָע
 = שא אצת ןיַא-םִאְו יִּקצִב יָסָח ואב םָכיֲֵע למל יִתא
 וט תרָמָאְמִרִא הָתַעְ :ןונָבְלַה יױרַא-תֶא לכאתו רָמָאָהְדִמ
 םֶתיִׂשֲע הָבֹוט-םִאְו ְדְלְמיִבַאדתֶא וכילמתו םֶמישעםימְמְב

 זי יירשֲא ;ול םֶחיִׂשֲע ויד לּומְנַּכיאְו ֹותיִּב-םֶעְו לַעַּבְרייִע |
 םבָכְתֶא ל דָגמ וׁשְפַנ-תֶא ךלשנ םֶכיֵלְע יִבָא םָחְלִנ
 -תֶא יוָנְרְַַּ םֹוּיַה יִבָא תיֵּב-לַע םֶּתְמִק םָתַאְו :ןידמ ךימ
 ְךֶלמיֲִאיתֶא וכילמתו תֶחֶא ןְבָא-לַע ׁשיִא םיִעְבִׁש וינָּ

 ש זירָמֲאַּב-םִאְו :אוה םֶכיֹחֲא יִּכ םֶכָׁש ילעפדלע י ֹותְמֲאְדִּב -
 .וחְמִׂש הזה םֹויַה וָתיִּבסִעְו לַעפְרידמע םֶתיִׂשֲע םיִמָתְבּו
 כ ׁשֵא אֵצֵּת ןיִא--םאו :םָכָּב אוהיסנ חמש ְךֶלֶמיִבֲאַב

 אֵצַתְואוּלַמ תיבְדתֶאְו םכש ילעפ"תֶא לכאתו ְךֶלֶמיִבֲאָמ |
 :דֶלָמיִבא-תֶא לָכאֹתְו אולמ תיֵּבִמּו םֶכָׁש יֵלֲעַּבִמ שא
 אכ ףֶלֶמיִבֲא יֵנְּפִמ םָׁש בְשיו היֶרָאְּב ףליו חֶרֶב םֶתוי סע

 ח -

 זק מש בי = חק הכלמ ה

 .יֹונילָע "בלמ אזיל הָנֵאְּתַל םיִצְעָה ורמאו

 ַא ןּבלַאז וצ רעמייב יד ןעגנַאג

 .זדנוא רעּביא גיעק :םיובטרעבלייא םּוצ טגָאזעג ןּבָאה !

 -..₪.₪..0 םוטפש
 .ןּבָאה אֹולָמ-תיֵּב ץנַאג ןוא םֶכש ןּופ רענעמ עלַא ןּוא 6

 צז ןּבָאה ןּוא .,ןעננַאגעג ןענייז יז וא ,טלמַאועגנייַא ךיז
 םעד ןופ םיוּבנכייא םייב ךלמ ַא רַאפ ןכְלֶמיִבַא טכַאמ

 ,ןעמָתֹוי טנָאזעגנָא ןעמ טָאהי .םָכש ןיא סָאװ ןייטשלייז

 ץיפש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,ןעגנַאגעג זיא רע ןוא

 -עג ןֹוא לוק ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא ,םיורג גרַאּב

 - ןוֿפ רענעמ ,ֹוצ רימ טרעה :טנָאזעג ייז ּוצ טָאה ןוא ,ןפור
 -עג ןענייז ןעגנַאגעג* :ןרעהּוצ ךיַא טעװ טָאג ןוא ,םָכש

 = * ןוא ,ךיז רעּביא ךלמ ַא

 -פיוא ךיא לָאז :טגָאזעג ייז וצ םיוּבטרעּבלײא רעד טָאה'
 טָאג דובּכ ןעמ טוט רימ טימ סָאװ ,טייקטעפ ןיימ ןּבעג

 | ןּבָאה יי < ?העמייּב יד רעּביא ןניװ ךיז ןייג ןוא ,טײל ןּוא

 .רעביא גיניק ,וד םוק :םיוּבנגייפ םּוצ טגָאזעג רעמײב יד |

 ךיא לָאז :טגָאזעג יז ּוצ םיובנגיפ רעד טָאה** .זדנּוא

 ךיז ןייג ןוא ,טכורפ עטוג ןיימ ןוא טייקסיז ןיימ ןּבעגפיוא

 םּוצ טגָאזעג רעמייּב יד ןּבָאה * ?רעמייב יד רעביא ןגיוו

 רעד טָאה <  .ודנוא רעּביא גיניק ,וד םּוק :קָאטשנײװ

 יו ןיימ ןבעגפיוא ךיא לָאז :טגָאזעג יז ּוצ קָאטשנײװ

 יד רעביא ןניװ ךיז ןייג ןוא ,טייל ןּוא טָאג טיירפרעד סָאװ

 םּוק :ןרָאד םּוצ טנָאועג רעמייּב עלַא ןּבָאה < ?רעמייב

 - יד ּוצ טנָאועג ןרָאד רעד טָאה * .ודנוא רעּביא גיניק ,ּוד

 ראפ ןּבלַאז תמא רעד ןיא ךימ טליװ ריא ביוא :רעמיײּב

 "ראפ ןוא ,ןרָאד םעד ןופ רעייפ ַא ןײנסױרַ לָאז ,טינ ּביוא ןוא ;ןטָאש ןיימ ןיא ךייַא טציש ןּוא טמוק ,ךייַא רעּביא ךלמ ַא |

 .ןֹונָבל ןּופ ןרע דעצ יד ןרעצ

 ןכָלָמיִבַא טכַאמעג טָאה ריא סָאװ ,ןעגנַאנַאּב טייקכעלרע טימ ןוא תמא טימ ךיו טָאה ריא ביוא ,דנוצַא ןוא 2

 םעד טיול ןָאטעג םיא טָאה ריא ביוא ןּוא ,זיוה ןייז טימ ןוא ןלַעַּבּורי טימ סטוג ןָאטעג טָאה ריא ביוא ןוא ,ךלמ ַא רַאֿפ

 .,ןּבעל ןייז ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה ןּוא ,ךייַא רַאּפ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רעטָאפ ןיימ םורָאװ יי-טנעה ענייו ןּופ טסנידרַאפ

 טָאה ןּוא ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןענַאטשעגפיוא טנייה טייז ריא ןוא < ;ןִידִמ ןופ טנַאה רעד ןּופ ןעוועג ליצמ ךייַא ןוא

 יד רעּביא ךלמ ַא רַאפ טסניד ןייז ןופ ןּוז םעד ְךֵלֶמיבַא טכַאמעג ןּוא ,ןייטש ןייא ףיוא ,ןַאמ קיצעביז ,ןיז ענייז טעגרהעג :ו

 ןעגנַאנַאּב טייקכעלרע טימ ןּוא תמא טימ ךיז טָאה ריא ביוא ,זיא יי-רעדורּב ַא רערעײַא זיא רע לײװ ,םֶכׁש ןופ רענעמ

 בױא* .ךייַא .טימ .ןעיירפ ךיז רע לָאז ןוא ,ןכֶלֶמיִבַא טימ ךיז טיירפ ,גָאט ןקיטניה זיוה ןייז טימ ןּוא ןלַעַּבּורי טימ

 הַא ל לָאו ןוא | ןאֹולְמיִיַּב ןּוא םָכׁש ןופ רענעמ יד ןרעצרַאפ ןּוא ,ןכֶלָמיבַא ןופ רעייפ א ןײגסױרַא לָאז ,טינ רעּבָא

 היה | .,ןבֶלֶמיִבַא ןרעצרַאפ ןוא ,אֹולְמיתיּב ןּוא םָכׁש ןופ רענעמ יד ןּופ רעייפ א

 ןועװ ךופ ןסעועג ןטרָאד זיא  ןוא רַאּב ןייק ק קעווא זיא וא ןפָאלטנַא ו ויא רע ןוא ;ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא םֶתֹוי ןוא +

 למי ר רעדּורּב ןייז
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 יירד לארׂשי רעּביא טשרעהעג טָאה ךֶלָמיִבַא ןּוא *

 ןשיווצ טימענ וייּב ַא טקישעגנָא טָאה טָאג רעּבָא* .רָאי

 רענעמ יד ןּוא ,םֶכש ןופ רענעמ יד ןשיווצ ןּוא ןכֶלָמיִבַא -

 -מוא סָאד ידּכ **--ןכֶלֶמיבַא ןָא טשלעפעג ןּבָאה םֶכׁש ןּופ

 ,ןיינסיוא לָאז ןלַעַּבּורי ןּופ ןיז קיצעּביז יד ןגעקַא טכער

 יבַא רעדּורּב רעייז ףיוא ,ןָאטוצפױרַא טּולּב רעייז ןּוא

 ןופ רענעמ יד ףיוא ןּוא ,טעגרהעג ייז טָאה סָאװ ןכֶלֶמ

 ענייז ןעגרה ּוצ טנעה ענייז טקרַאטשעג ןּבָאה סָאװ םֶכש

 טלעטשעג ןּבָאה םָכש ןופ רענעמ יד ןּוא *-.רעדירב
 .ןּבָאה ייז ןּוא ,גרעב ןציפש יד ףיוא ,םיא ףיוא רערעיול

 :געװ ןפיוא ןעגנַאנעגייברַאּפ זיא סָאװ ןכעלטיא טּבױרַאּב

 .ןכְלָמיִבַא ןרָאװעג טלייצרעד זיא סע ןּוא

 ענייז טימ ןעמוקעג וא ןדֶבֶע ןּופ ןוז רעד לַעַג ןּוא *

 רענעמ יד ןּוא .םֶכש ןיא רעּבירַא ןענייז יז ןוא ,רעדירב

 ןענייז ייז ןּוא* .םיא ןיא טּבױלגעגנייַא ךיז ןּבָאה םָכש ןּופ

 ערעייז טסּברַאהעג ןּבָאה ןּוא ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 ,בוט-םוי ַא טכַאמענ ןּוא ,טרעטלעקעג ןוא רענטרעגנַײװ

 ןּבָאה ןוא ,טָאג רעייז ןופ ויוה ןיא ןעננַאגעג ןענייז ייז ןּוא

 ןוא * .ןכֶלָמיִבַא ןטלָאשעג ןּוא ,ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג

 ;ךֶלֶמיִבַא ויא רעװ :טגָאזעג טָאה ןדֶבֶע ןופ ןוז רעד לַעַנ

 טינ רע זיא ?ןעניד םיא ןלָאז רימ זַא ,םֶכש זיא רעװ ןּוא

 טניד ?רעעזפיוא ןייז לּובו ןּוא ,ןלַעַּבּורי ןּופ ןוז רעד

 -רַאפ רעּבָא ;םֶכש ןּופ רעטָאפ םעד רֹומַח ןופ ןשטנעמ

 37-22 ,ט

 ;טבינָש ׁשֶלֶׁש לֵאְרְׂשִי-לַע ְךֶלֶמיִבֲא רֶׂשַה | גוְחָאבנ
 םכש ילעפ ןיכו דלֶמיִבֲא ןיפ הֶעָר חור םיזלָא הלו :כ
 דִנָּב םיִעְבִׁש סמָח אובל :דלמיבאב םכשהילעב וְרְגְבִיַו דכ

 םֶמֹוא גָרָה רשא םֶהיֵחֲא ךלֶמיִבָא-לַע םישל םֶמָדָולַעַּבִרי
 ;ויָחָא-תֶא גרהל ויָרי-תֶא וקְזִח-רֶׁשֲא םֶכָׁש יִלֲעַ לַע

 ולזנו םירָקָה יִׁשאָר לע םימְרָאְמ םש ילעב ול ומישיו ה
 :ךלמיבאל דגוו דרדפ םֶהיֵלֲע רֶכעַי-רֶׁשֲא-לֶּכ תא

 ילעְב וביּוחשִבִיַו םכשב ורָכעיו ויחֶאְ ,רֶמָעוִּ לענ אביו וכ
 ושעי וכרְינ טֶהיֵמְרַּכ"תא ורב הֶדָׂשַה ואציו !םֶכָׁש כ

 -ערָא וללקיו ותשיו ּולכאיו םֶהיָהְלֶא תב אביו םיִלּולה
 כשר ְךלַמיִכֲאיִמ רָבָעְרִּב לַַּג ! מאי :ךלֶמיִבֲא חכ

 ֵשְנַא-תֶא ּורְבִע וריק לב לַעַּבְדי-וִב אלה ונְְבַעְ יִּ
 = התא ןתו ימו חנא ינָדְבִעַנ עמו םכש יִבָא רֹומָח טכ

 | ְךֶלֶמיִבֲאל \ רֶמאֹיַ ךֶלָמיִבָאיתֶא הָריִסָאְו יִדָיְּב הֶּוַה םִעָה
 יִרְבִּד-תֶא ריעְה רש לֶבָז עַמְׁשִיַו :הָאְצְו ָּךֶאָבְצ הפר ל
 ךלֶמיִבא-לֶא םיִכָאְלמ חַלְׁשִו :וָפִא רַחַָו רְבָעְדִּב לַעָּג אל

 הדָמָכְׁש םיאָּב ויָחֶאְו דָבַעְדִּב לע הגה רמאל הָמְרְתְּב
 הָּתַא הל םוק הֶּתִעְ המן ריִעָה-תֶא םיִרָצ םנִהְו בל

 רילןל"

 דא אצְמת רשאּפ יל ָת תיׂשָעְ רב םיָאְצֹי וא
 -ילַע ברא הֶלָיְל ומעדרָשֶא םֶעָה-לֶכְו ךלֶמיִבֲא םקָיו יל
 חַתַּפ רמעו דֶבֶעיְוִּב לעג אצו :םישאר הָעְבְרַא םֶכָׁש הל

 :ביראָמהְמ ותא-רשא םַעַהְ למי םקוו ריִצָה רעש
 דרו םִעיזוגַה לֿב-לָא רֶמאַָו םָעָה--תֶא לענרארמ יל

 התא םיִרָהַה לצ תֶא לֶבָז ללא רֶמאּיַו םירחה ישארמ
 טכֶע-הּנַה רֶמאֹּב רֵּבַרְל ל דוע ףסי :םיִׁשנֲאַ האר ל

 לֶא יאחנדמל 'גל | לצכ "טכ

 .ןכֶלָמיִבַא טפַאשעגּפָא ןיוש טלָאװ ךיא ,טנַאה ןיימ ןיא א קלָאפ עקיזָאדסָאד רעוו טיג יַאװלה ןוא * ?ןעניד םיא רימ ןלָאז סָאװ

 .סױרַא םּוק ןּוא ,ליח ןייד רעמ :ןכְלָמיבַא ןגָאז טזָאלעג טָאה רע ןּוא

 "עג טָאה ןרָאצ ןייז ןּוא ,ןדֶבֶע ןופ ןוז םעד לַעַנ ןופ רעטרעװ יד טרעהעג טָאה טָאטש ןּופ רַאה רעד לּובז ןּוא **

 .טמירג

 .דלעפ ןיא רעיול ןּוא ,ריד טימ סָאװ קלָאפ

 .ןענעק טעװ טנַאה ןײד יו םיא ּוצ ןֶאט ּוטסלָאז

 ענייז ןוא ןדֶבָע ןּופ ןוז רעד לעג ,עז :ןגָאז ּוצ יװַא ,הָמרָּת ןייק ןכֶלֶמיִבַא וצ םיחולש טקישעג טָאה רע ןּוא +י

 סָאד ןוא ּוד ,טכַאנ יב ףיוא ייטש ,דנּוצַא ןּוא *י .ריד ףיוא טָאטש יד ייז ןצעה טָא ןּוא ,םֶכש ןייק ןעמּוקעג ןענייז רעדירב

 ךיד ּוטסלָאז יױזַא ,ףיוא טייג ןוז יד לוו ,ירפ רעד ןיא ןייז טעװ סע ןּוא *

 לוזַא ,ריד צ סױרַא ןעיינ םיא טימ טָאװ קלָאּפ סָאד ןוא רע יװ טָא ןּוא ;טָאטש רעד ףיוא ןָאט זָאל ַא ךיז ןוא ,ןרעדעפ

 םֶכש ףיוא טרעיולעג ןּבָאה ייז ןוא ,טכַאנ ייב םיא טימ סָאװ קלֶאפ עצנַאג סָאד ןוא ךֶלֶמיִבֲא ןענַאטשעגפיוא זיא =

 -טָאטש ןּופ גנַאגנייַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןדֶבֶע ןּופ ןוז רעד לַעַג יוו ןוא * .תונחמ ריפ ןיא

 ןעורעד לעג טָאה ** .רעיול רעד ןופ ,םיא טימ סָאװ קלֶאפ סָאד ןּוא ְךֶלֶמיִבַא ןענַאטשעגפיוא זיא יװַא ,רעיוט

 םיא ּוצ לּובְז טָאה .גרעּב ןציפש יד ןּופ ּפָארַא טרעדינ קלָאפ ,עז :ןלובז ּוצ טנָאועג טָאה רע ןוא ,קלָאפ סָאד

 קלָאפ ,עז :טגָאזעג טָאה ןּוא טדערעג רעדיװ לַצֵג טָאה * .ןשטנעמ יװ .ױזַא וטסעו גרעּב יד ןּופ ןטָאש םעד :טגָאועג .



 - ןולֵא ךרַדמ אָּב רֶתֶא-ִׁשא ץראה רֹוְּבַמ םַעַמ םילר '
 ול רמאת רֶׁשֲא ְךיפ אֹופַא הא לֶבָו וָלֵא רֶמאֹל !םיִנְנעְמ
 ומ הֶּתְסַאְמ-רׁשֶא םָעָה הָז אֹכָה ונדבענ יִּכ ךֵֶמיִבָ ימ
 גל םבֶָכָׁש יִלָעְּב ונפל לעג אצו :ּוּב םֶחְלַהְו התע אנדאצ
 לפי וינפמ סנו ךלמיבַא והפדרמ 3 ;ךלֶמיִכֲאַּב םָהְלי
 אמ הָמּוראָב דלמיִבָא בש :רעשה חַתַּפ-דַע םיפר םיִלָלָח
 כט יהו :םֶכְשְּב תֶבֶׁשִמ ויהָא-תֶאְו לַעַניתֶא לבז שרו
 ומ תֶא הקמ : :ךְלמיבָאל ודגיו הָרָּׂשַה םָעָח אָציו תֶרָחֶּמִמ
 קדנהְו ארפ הדשב ברא םיִׁשאֵר השלטל ן םַצָחיַו םֶעָה

 .דמ ֶלֶמיבֲאַו  :םָפִמ םֶהיֵלֲע םָקָי ריִעָה-ןִמ אצי םֶעָה
 ריעְה רעָש חַתָּפ ּורְמִעו ּוטשפ מע רֶׁשֲא םישארהו
 !טבֹוּכיַו הָדָשּב .רֶשֲא-לָּכ-לַע ומְׁשִּפ םישארה יִנְׁשּו
 הפ ריצָה-תֶא רֹּכלַו אורה םזה לכ רעב םַהָלֵנ ךלֶמיִבֲאַ
 :חלמ הָעְרִנ ריִָה-תֶא ץתמ גָרָה הָּבְדרֶשֶא םעה-תֶאָ

 מ ַחיְִצהלֶא ואו םכש לדנמ ילָעְבלָּכ ועָמְשיו
 מ ילָעָּבילְּכ וצּבַקְתה יִּכ ךלמיבאל ךעו :תיִרְּב לֶא תב
 המ טבֶעֶה-לֶבְ ג אה ןֹומְלַעירַה ףלמיבא לע :םֶכָׁשיִלַדנִמ

 זרֹרְכִיַוֹודָיְּב תומרְרקה"תֶא ְלֶמיִבַא קי ּתִא--רֶׁשֲא |
 םִעָהילַא רֶמאֹיַ כָל םשיו האש םיִצַע תכוש
 | טמ ּותְרְכַּו זיָנֹוְמִכ ושע ּורחמ יִתיִשָע םֶתיִאְר המ ֹמֲעירָׁשֲא

 ומישיו ֵלְמיִבֲא רֲחַא ּוכֵלֹנ הפוש שיא םֶעָה-לָּכיג
 זבג ּותְמנ ׁשָאָּב ַחיִרְצַה-תֶא םֶהיֵלֲע ּותֹצַיו ַחיְִצַה-לַע
 :ךלו = = :הָׁשֶאְו ׁשיִא ףלֲאְכ םָכְׁש-לַּדְנִמ יִשְנַא-לָּכ

 א דיָה !עילדנמו !הָדְּכִַו ץֶמִתְּב ןחיו ץֶבַּת-לֶא ףלמיבא |
 ילעְב לכו םיִשָנהְו םיִשָנאָהלְּ ה ופנו ריִעָהיְִֹתְב
 גג ללַמיִבָא אל :לְנמה גנזלע ולעו םרעב ורְגְסִו ריִעָה

 ופרָשְל לֶּדְנַּמַה חתפירע שוב םֶחְלִש ללנמהדדע |
 : דלמיבא שאָרילע בָכָ חַלָּפ תֶחַא א הֶׁשֵא לשמו :שָאְב

 \ףמקב א"ס'הזמ

 אפ 0008000000 םיטפש

 הנחמ ןייא ןּוא ,דנַאל ןופ לּפָאנ םעד ןּופ ּפָארַא טרעדינ
 וצ לּובז טֶאה * .םיִנְנֹועְמְדֹולֲא ןופ געװ םעד ןּופ טמּוק

 "עג טסָאה ּוד ןעוו ליומ ןייד זיא ּוװַא טנייה :טנָאועג םיא

 יא ?ןעניד םיא ןלָאז רימ זַא ,ְךֶלֶמיִבַא זיא רעװ :טגָאז

 "ג ?טכַארַאפ סע טסָאה ּוד סָאװ קלָאפ סָאד טינ סָאד

 .םיא ןנעקַא המחלמ טלַאה ןּוא ,דנּוצַא סױרַא הּברדַא

 - רענעמ יד רַאּפ סיורַאפ ןעגנַאגעגסױרַא לֵצַג ןיא 5

 :ןכָלָמיבַא ןגעקַא ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,םָכׁש ןופ |

 םיא ןּופ זיא רע ןּוא ,טגָאיעגכָאנ םיא טָאה ךֶלֶמיִבַא ןּוא **

 וי ענעגָאלשרעד ליפ ןלַאפעג ןענייו סע ןּוא ;ןפָאלטנַא

 .רעיוט ןּופ גנַאגנייַא םּוצ

 לובו ןוא ;הָמּורַא ןיא ןּבילּבעג זיא ְךֶלֶמיִבַא ןוא יי

 .םֶכש ןיא ןציז ןּופ רעדירב ענייז ןוא ןלַעַג ןּבירטרַאפ טָאה

 קלָאּפ סָאד ויא ,ןגרָאמ ףיוא ןעוועג ויא סע ןּוא =

 טגָאועגנָא טָאה עמ ןוא ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 -עצ יז טָאה ןּוא ,קלָאפ סָאד ןעמונעג רע טָאה * .ןכֶלֶמיִבַא

 .דלעפ ןיא טרעיולעג טָאה רע ןּוא ;תונחמ יירד ןיא טלײט

 ןופ סױרַא טיג קלָאפ סָאד טשרע ,ןעורעד רע טָאה

 ײז טָאה ןּואי ,ייז ףיוא ןענַאטשעופיוא ויא רע ןּוא ,טָאטש =

 םיא טימ סָאװ תונחמ יד ןּוא ךֶלֶמיִבַא ןּוא * .ןגָאלשעג

 דניִיִא םייּב טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה |

 וָאל ַא ךיז ןּבָאה תונחמ ײװצ יד ןּוא ;רעױטטָאטש ןּופ גנַאג

 .ןגָאלשעג יז ןּבָאה ןּוא ,דלעפ ןיא סָאװ עלַא ףיוא ןָאטעג

 טָאטש רעד ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ךֶלֶמיבַא ןּוא *

 סָאד ךוא ,טָאטש יד ןעגנוװצַאּב טָאה ןּוא ,גָאט ןצנַאג םענעי

 טָאה רע ןּוא ;טעגרהעג רע טָאה ריא ןיא סָאװ קלָאפ

 .ץלַאו טימ טייורָאפ יז טָאה ןוא , טָאטש יד ןפרָאװעגנייַא

 -לֵא ןופ ויוה םעד ןּופ םערּוט ןיא ןעגנַאנעגנײרַא ןענייז ייז ןוא ,םָכׁשילַדגִמ ןּופ רענעמ עלַא טרעהרעד ןּבָאה <

 ויא ְךֶלֶמיבַא ןּוא = .ןּבילקעגפיונוצ ךיז ןּבָאה םָכׁשילַדְנִמ ןופ רענעמ עלַא א ,ןכְלֶמיִבַא ןרָאװעג טגָאזעגנָא ויא +י ..תירב

 = ןייז ןיא קַאה ַא ןעמּונעג טָאה ךֶלָמיִבַא ןוא ,םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא רע ,ןֹומלַצ גרַאּב ןפיוא ןעגנַאגעגּפױרַא

 רע ןּוא ;לסקַא ןייז ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ןעמּונעג םיא טָאה ןוא ,רעמייב יד ןופ גײװצ ַא טקַאהעגּפָא טָאה ןּוא ,טנַאה

 סָאד ךיוא טָאה * .ךיא יװ יװַא טּוט ,טליײַא ,ןָאט ךימ ןעזעג טָאה ריא סָאװ :םיא טימ סָאװ קלָאפ םעד ּוצ טנָאזעג טָאה

 םּורַא טגײלעגנָא סע ןּבָאה ןּוא ,ןכֶלֶמיבַא ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז יז ןוא ,גײװצ ןייו רעכעלטיא טקַאהעגּפָא קלָאפ עצנַאג

 ,ןעמיקעגמוא ןענייז םֶבש עלָדְגַמ ןופ ןשטנעמ עלַא ךיוא ןוא ;רעייפ ןיא םערוט םעד יז ףיוא ןדנּוצעגנָא ןוא ,םערוט םעד

 | 0% | .ןעיורפ ןוא רענעמ טנויוט םּורַא

 ַא רעּבָא*י ..ןעגנוװצַאב יז טָאה ןּוא ,ץֵבֵּת ףיוא טרענעלעג טָאה רע ןּוא ,ץֵבֵּת ןייק ןעגנַאגעג זיא ךֶלֶמיבַא ןּוא =

 < ןּופ ןשטנעמ עלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ עלַא ןפָאלטנַא ןיהַא ןענייז ,טָאטש ןטימ ןיא ןעװעג זיא םערוט רעקרַאטש

 .-עגוצ ךֶלֶמיִבַא זיא" | .םערוט ןופ ךַאד ןפיוא ןעונַאועגפיורא ןענייז ןּוא ,ןסָאלשעגנײא ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,טָאטש

 ידפ ,םערוט ןופ גְנָאגניַא ןויב טנענעג טָאה רע ןוא ,םיא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןוא ,םערּוט ןויב ןעמוק

 ,ּפָאק סכֶלֶמיִבָא ףיוא ןייטשלימ ןטשרעביוא ןַא ןפרָאװעגּפָארַא יורפ ַא טָאה" .רעײפ ןיא ןענערּברַאפ ּוצ םיא
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 וילכ אשנ | רעֶגַה-לֶא הרהמ ארקנ :ותלנלעתא ץרתו ד: = ףיוא רע טָאה * .ןּברַאש םעד ןכָארּבעצ םיא טָאה ןּוא
 ּוהְתָגְהַה הָׁשֶאיל ּורְמאִיוִּמ ינתתומו דברה ל ףלש ולרַמאו צ טָאה ןוא ,רעגערטנּפַאװ ןייז ,גנוי םעד ןפּורעגּוצ ךיג

 ְךֶלֶמיִבֲא תמדיפ לֵאָרׂשִי-שיִא וארו :תממ ורענ והרקדיו הג |
 ףלמיכא תַעָר תא םיהלא בשיו :ומקמל שיא לבי ו | - 0 |

 תַעְרילְּכ תאו ויָחֶא םיִעְבשדתַא גרהל יבא הָשָעְרְשִא מ = .טענרהעג םיא טָאה יורפ ַא :רימ ףיוא ןגָאז טינ לָאז עמ |
 תללק םהיֵלֲא אֹבְּתַו םֶׁשאֹרְּב םיהְלֶא ביִׁשֲה םֶכָׁש יִׁשְנַא .ןּברָאטשעג זיא רע ןוא ,ןכָאטשרעד גנוי ןייז םיא טָאה

 ;לַעְבְְיִַּב םֶתֹו | |

 ידפ ,ךימ טייט ןוא ,דרעווש ןייד סױרַא יצ :טגָאזעג םיא

 זיא ךֶלֶמיִבַא זַא לארשי ןופ רענעמ יד ןעזעג ןּבָאה *
| | : 

 האופְרּב עלות לֵאָרְׂשִי-תֶא עישוהל ליבא ילחא םקמ א = ז"ו א רעכעלטיא ןעונַאגעגקעװַא ןענייז יז ןוא ,טיוט
 !םִיָרְפֶא רַהְּב ריִמְׁשִּב בָשידאוהְו רֶכשְשָי שיא ודב יב | .םייה

 יי תמה הָנָׁש 4 םירָשָע לֵאָרְׂשִיתַא פו : ןכֶלֶמיבַא ןופ זייב סָאד טרעקעגמּוא טָאג טָאה יױזַא יי
 ה ט

 -לַע םיבכר םיִָּב םישלש ןטייהיו :הנש םיתְשּו םיִרָׂשֶע ד - לַאיײתֶא ספשה ידעה ראי וירחא םקמ  :רְמָׁשְּב + ענייז ןעגרה ּוצ ,רעטָאפ ןייז ןגעקַא ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 תוח | ּוִאְרָקִי םָהל םהל םיריע םישטלשו םיריע םיוטלש ןשטנעמ יד ןופ זייּב עצנַאנ סָאד ןוא "  .רעדירב קיצעביז
 ריִאָי תמו ;דעְלִנַה ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא הָוח םֹּיַה רֶע ריאָי ה יז ןוא ,ּפָאק רעייז ףיוא טרעקענמוא טָאג טָאה םֶכש ןּופ
 | 2. סי טי '  .ןלַעַּבּורי ןופ ןוז םעד םֶתֹוי ןופ הללק יד ןעמוקעגנָא זיא

 יהלַא תאו בָאֹומ יהל | תַאו ןודיִצ יהלאתַאְו םרא יהלֶא | | -%
 קולו הָוהְי-תֶא ּוכָועו םיתשלפ יהלֶא תַאְ ןימעהנְב ןפלעה ּוצ ןענַאטשעגפיוא זיא ןכֶלְמיִבַא ךָאנ ןוא* =

 םיִתָׁשְלְפירְַּב | םֵרְְּמִו לֶאְרְׂשִיִב הָוהְי ףאזרחינ :ּוהּוְדָבְע ! .ןודוד ןופ ןוז םעד הָאוּפ ןופ ןוז רעד עֶלֹוּת לארׂשי |
 הָָּׁשַּב לֵאָרְׂשִיַינְביתֶא ֹוצְצְריַוּוֲצְְרַ :ןימ יִנְּב ְיְבּו ח

 - ןֹומַעייַנְב ורבע :רעְלִּנַּב רֶׁשֲא יִרֹמַאָה ץֶרֶאְּב ןדה 5 "רז לארׂשי טּפשמעג טָאה רע ןּוא* .םירפא ןופ גרעּבעג -ֶבֵעְב ֶׁשֲא לֵאְרְׂשִי ינבילָפתֶא הָנָׁש הרשע הָנֹמְׁש איִהַה
 םִיָרָפֶא תיֵבְּבּו ןיִמיְנִבְבּו הָדּהִּבי םִהּלַהְל ןיזרההתַא זַאּב ויא א ןוא ,ןברָאטשעג זיא רע ןּוא .רָאי קיצנַאװצ ןוא
 רמאל הוהידלֶא לֵאָדְׂשִ יִנֶּב קעז ;דָאמ לארשיל רצתה ' | - .רימָש ןיא ןרָאװעג ןּבָארג

 : ;םביִלָעְבַה-תֶא דֹבֲעַָו יניהלָא-תֶא בע יכו ל ּונאָטְס
 מו | םִיַרְצַּמִמ אלה לארש ינָּבילֶא הָוהְי רֶמאַּו = *

 םעד ןיא רימָש ןיא ןסעזעג ויא רע ןוא ;רֶכָׂשׂשִי ןופ ןַאמ ַא

 רעד ריאָי ןענַאטשעגפױא ויא םיא ךָאנ ןּואי
 יי יה קיצנַאװצ ןוא ייווצ לארשי טפשמעו טָאה רע ןוא ;רעדָעלנ
 | -עג ןענייז סָאװ ןיז קיסיירד טַאהעג טָאה רע ןּוא * .רֶאְי
 ;נָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב בריאָיתווח ייז טפור עמ ;אטעטש קיסיירד טַאהעג ןּבָאה ייו ןוא ,*ןעלוייא עגנוי קיסיירד ףיוא ןטיר
 .ןֹומָק ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןוא ,ןּברָאטשעג זיא ריאָי ןּוא * .דָעלְנ דנָאל ןיא סָאװ יד

 טנידעג ןּבָאה ייז ןוא ,טָאנ ןופ ןניוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג רעדיוו ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןואי
 יד ןּוא ,בָאֹומ ןופ רעטעג יד ןּוא ,ןודיצ ןופ רעטעג יד ןּוא ,םָרַא ןופ רעטענ יד ןוא ,תֹורָּתשַע יד ןוא ,רעטעג- לַעַּב יד
 םיא ןּבָאה ןּוא ,הוהי ןזָאלרַאפ ןּבָאה ייו ןוא ,םיּתשִלּפ יד ןופ -.רעטעג יד ןּוא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ רעטעג
 רעד ןיא טרעפטנעעגרעּביא יז טָאה רע ןוא ,לארשי ףיא טמירגעג טָאה טָאג ןופ ןרָאצ רעד ןוא' .טנידעג טינ
 יד טקירדעג ןּוא טנָאלּפעג ןּבָאה ליז ןּוא*  .ןומע ןופ רעדניק יד ןופ טנַאה רעד ןיא ןוא ,םיתשלפ יד ןופ טנַאה
 ןיא ,ןדרַי טייז רענעי ףיוא סָאװ לארׂשי ןופ רעדניק עלַא ,טװַאו רָאי ןצכַא ;רָאי םענעי ןיא לארשי ןּופ רעדניק
 ןטלַאה ּוצ המחלמ ןדרָי םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּוא* .דָעֹלִג ןיא סָאװ ירֹומֶא ןּופ דנַאל
 ןופ רעדניק יד ןוא < .טקירדענּוצ רעייז טָאה ןלארשי ןוא ,םירפא ןּופ ויוה ןפיוא ןּוא ,ןימינּב ףיוא ןוא ,הדּוהי ףיוא ךיוא

 .דעג ןוא טָאג רעודנוא ןוָאלרַאּפ ןּבָאה רימ סָאװ ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה רימ ;ןגָאז וצ יוזַא ,טָאג ּוצ ןעירשעג ןּבָאה לארׂשי |
 ןופ ןוא ,םִיַרצִמ ןופ ןפלָאהעגנ טינ ְךייַא ךיא ּבָאה :לארשי ןופ רעדניק יד ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה יי .רעטעגילַעַּב יד טעד :

 .רעפרעד סריאיב 2 | .םיִרָיֲע--םיִרָלֲע :ליּפשטרָאװ *



 9 ,אי-ופ יי

 / םי למת םינודיצו ו. :םיקשלפְךמו ןומט .גנביױִמ ילמָאָה
 !םֶדָיִמ םֶכְתֶא הָעיִשּואְו ילַא יֵקֲעְצִּתַו םֶכְתַא וצָחְל ןֹועָמּו
 ג 5 - אל ןכל םירחַא טיִקלָא ורבע יתוא םָּתְבִוֲע םֶּתִאְ

 יי רֶׁשֲא םיללָאה-לָא ! וקעו וכל םֶכְתֶא עישוהל ףיסוא
  ּורְמאּיַו :םֶכְתְרצ תב םֶכָל ועישוי הָמַה םָּכ םָּתְרַחְּב

 .םֹומַהְי -לֶכְּכ ּונָל הָּמַא-הְׂשע ּונאָטח צוהְי-לֶא לֵאדְשִייינב :
 ₪ יַהלָא--תֶא וריסיו הוה םּיַה אג ונליצה ְךָא יב
 \למעפ ושפנ רצקתנ הָוהְי-תֶא דב פרק רֶכָּנַה
 " נב ופָסֶאַו ךעלגפ ונח ןומע יב ֹקֲעְצַו ! ;לָאְרְׂשִי
 :הֶפְצמַּב ונח לֵארְׂשִ

 = הָיָה ןימע יֵנְבַּב םָהָלְֲל לי רֶׁשֲא שיאה ימ והָעְרְ"לֶא |
 !רֶעְלִג יבש לָכָל שאלל |

 א דל הז הָשאְדְּב אּוהו ליה רוב הָיָה יעלה הָּתְפִיְו = -
 :הָּתְפי-תֶא .רֶעְלִ
 - -תיִבְּב לֵחְנִתיאְל ול ּורְמאּו הָמפִי-תֶא יׁשְרגיו הֶׂשאְהייְִב
 ינפמ הֶּתפִי חַרְביַו !הָּתֶא תֶרָחַא הָׁשֵאְּב 'ִּכ ּוניבָא
 םיקיר םיִׁשָנא הֶּתְפי-לָא יֵטְקלִתַו בוט ץֶרָאְב בשמ ויָחַא

4 

 = א

 "מע ואצו
 ה דְָּלִ ינקו וכלו לָאְרְשדבִע ןִמייִנְב ומְחְלנרשאפ יהו <

 הכל עפל ורמאוו :בוט ץֶרֶאמ חָּתְפִיתֶא תחקל |
 חֶתְפִי רֶמאֹּו :ןומִע ינְבְּב הָמַחְלִ ןיצקל בל הָיָה
 = תריפמ יִעְשְרְנְַו יתוא םַתאָנָש םֶתַא אלה דע ינקול

 ח חמא :םכל רצ רשאפ הָתַע ילֶא םֶתאָּב עודו יבא |
 - מע תְכַלָהְו דיל ּונְבׁש הֶתַע כל חָּתְפִי-לָא דָעְלִ ינְקִז
 :דעלג יִבָׁשְי לכל שאל נָל תייהו ןומע ינְבְּב המחלנו

- 

 ט יתוא םַּתַא םיִמיִׁשְממִא | דלג קא ֶּתְפִי רֶמאֹי

 תקח תוטפה 'א ,אי

 ַא ןעװעג ויא רעדֶעלִג רעד חָּתְפִי קאי א |

 זי שיא רָעְלִג יִרְׂש םֶפָה ורְמאו

 ב וכינו םיִנָּב ול דעלג"תשא דלתו |

 1 :לארשי"ע ןימַעְהִנְב ימי םימימ יהיו

= 

 5 יי . /-/ | - 0 0/0  םיטפש

 | ?םיתשלפ יד ןופ ןוא ,ןומע ןופ רעדניק יד .ןופ ןוא ,ירֹומָא
 דעג ךייַא ןּבָאה :ןועמ ןוא ,קֵלֶמַע ןּוא ,םינודיצ יד ךיוא *
 = ףייַא ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ וצ ןעירשעג טָאה ריא ןּוא ,טקירד

 -רַאּפ ךימ טָאה ריא רעּבָא * .טנַאה רעייז ןופ ןפלָאהעג

 לעװ םורד .רעטעג עדמערפ טנידעג טָאה ריא ןוא ,ןזָאל
 .יעג יד ּוצ טיירש ןוא טיי < .ןפלעה טינ רעמ ךייַא ךיא
 ךייִא ליז ןלָאז ;טלײװרעדסױא ייז טָאה ריא סָאװ רעט
 - -.טיונ רעייַא ןּופ טייצ רעד ןיא ןפלעה

 רימ :טָאג וצ טנָאזעג לארשי ןופ רעדעק יד ןּבָאה *

 - זיא סָאװ ץלַא יװ יװַא ודנוא וצ וד ּוט ;טקידנױעג ןּבָאה
 ןקיטניה ליצמ טרָאפ ודנוא ילד רָאנ ,ןגיוא ענייד ןיא טּוג |

 | | | .גָאט

 ןופ רעטעג עדמערפ יד ןָאטעגּפָא ןּבָאה ײז ןוא 1

 דאב ויא לעז ןיז ןוא ;הוהי טנידעג ןּבָאה ןּוא ,ךיז ןשיווצ
 - .לארשי ןופ שינרעטַאמ רעד ןגעוו ןופ ןעוועג טמעלק

 ,טלמַאזעגניַא ךיז ןּבָאה ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןוא יז |
 לארש | ןופ רעדניק יד ןּוא ;דָעלג ןיא טרענַאלעג ןּבָאה ןּוא
 | .הָּפצִמ ךיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ןּבילקעגפיוא ךיז ןּבָאה

 רענייא ,דָעֹלְג ןּופ ןרַאה יד ,קלָאפ סָאד טגָאזעג טָאה <

 ןּביײהנָא ליוו סָאװ ןַאמ רעד ויא רעװ :ןרעדנַא םּוצ

 ןרעװ לָאז רע חֹומַע ןּופ רעדניק יד ןגעקַא ןטלַאה המחלמ |

 .דָע ןופ רעניוזואב עלא רעּביא טפיוה א .רַאפ

 ;הנֹוז| ַא יורפ ַא :ןופ 1 רעד ךעועג זיא רע ןוא ,רוביג רעשידלעה ַא
 דעג סיורג ןעגייז ּבייװ רעד ןופ ןיז יד ןּוא ,ןיז ןרָאּבעג םיא טָאה בי סדֶעלִ ןוא * .ןחָּתפִ ןרָאּבעג טָאה ךָעלְג ןוא |

 ,זיוה סרעטָאפ רעודנוא ןיא ןעשרי טינ טסעװ .;טגָאזעג םיא ּוצ ןבָאה ןוא ,ןחָּתפִי ןּבירטעגסױרַא ןּבָאה יז ןוא ,ןרָאװ
 דנַאל ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןוא ,רעדירב ענייז ןופ ןפָאלטנָא חָּתפִי ןיא* .יורפ רעדנַא ןַא ןופ ןוז רעד טסיב ּוד םורָאװ
 טי .םיא טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז ןּוא ,טייל עקיטשינ ןחָּתפִי םּורַא ןּבילקעגפיוא ךיז ןּבָאה סע ןיא , בוט

 ןעװ קא .לארשי טימ ןטלַאהעג המחלמ ןומע ןופ רעדניק יד ןּבָאה ,םּורַא געט ןיא ןעװעג לא סע א*
 ינערב .ּוצ .דָעֹלִג ןופ עטסטלע יד .ןעגנַאגעג ןענייז יװַא ,לארשי טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ןֹומַע ןופ רעדניק יד 0

 רימ ןוא ,רעריפ ַא רַאפ ןייז ודנוא טסעוו ןוא םּוק :ןחָּתְפִי וצ טגָאועג ןּבָאה ייז ןּוא * .בוט דנַאל ןּופ ןחָּתַפִי ןעג
 "-טָאה ריא :דָעלִג ןּופ עטסטלע יד ּוצ טגָאזעג חָּתפִי טָאה' .ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןועקַא ןטלָאה המחלמ ןלעװ
 | רימ וצ ןעמוקענ ריא :.טייז | .סָאּוורָאּפ טנייה ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןּבירטרַאפ ךימ ןוא ,טַאהעג טנייפ ךימ ךָאד

 -- טרעקעגמּוא ךיז רימ ןּבָאה םּורד :ןחָּתפִי וצ טגָאזעג דָעֹלִנ ןּופ עטסטלע יד ןּבָאה * ?טקירדענּוצ טָאה ךייַא ןעװ דנּוצַא
 ַא רַאפ ןדנוא ייב ןרעװ ןּוא ,ןּומָע ןופ רעדניק יד טימ ןטלַאה המחלמ ןוא ,זדנּוא טימ ןייג טסלָאז וד זַא ,דנּוצַא ריד וצ |

 - ,םוא ךימ טרעק ריא ביוא :דָעֹלַג ןופ עטסטלע יד ּוצ טנָאועג חָּתְפִי טָאהי .דָעלַנ ןופ רעניֹוװַאּב עלַא רעּביא טפיוה =



 .םיטפוש - וי 22

 טעוו טָאג ןּוא ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ

 ַא רַאפ ךייַא ייב ןּבײלּב ךיא לָאז ,רימ ּוצ ןּבעגרעּביא יז

 :ןחָּתפִי ּוצ טגָאזעג דָעלִג ןופ עטסטלע יד ןּבָאה * .טּפױה

 ןלעװ רימ ביוא ,זדנּוא ןשיווצ רערעהּוצ ַא ןייז לָאז טָאג

 טימ ןעגנַאגעג חָּתפִי ויא * !טרָאװ ןייד יװ יוזַא ןָאט טינ

 טכַאמעג םיא טָאה קלָאפ סָאד ןוא ,דָעלִג ןופ עטסטלע יד

 חָּתפִי ןוא .ייז רעּביא רעריפ ַא רַאפ ןּוא טפיוה ַא רַאפ

 .הָּפצִמ ןיא טָאג רַאפ דייר ענייז עלַא טדערעג טָאה

 ןופ ךלמ םעד ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה חָּתַפִי ןוא יי

 ,רימ ּוצ ּוטסָאה סָאװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד

 ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ רימ ּוצ ןעמּוקעג טסיּב ּוד סָאװ

 ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןופ ךלמ רעד טָאה * !דנַאל ןיימ

 ןעמונעגוצ טָאה לארשי לײװ :םיחּולש סחָּתְפִי ּוצ טגָאזעג

 ןופ ,םִיַרצִמ ןופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןעוו ,דנַאל ןיימ

 אייז רעק דנּוצַא ןּוא .ןדרי ןויב ןּוא קובי ןזיּב ןּוא ןֹונרַא

 / .דירפ ןיא םּוא
 ךלמ םעד ּוצ םיחולש טקישעג רעדיוו חָּתּפִי טָאה **

 ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא * ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןופ

 דנַאל טָאד ןעמונעגוצ טינ טָאה לארשי :תָּתפִי טגָאזעג טָאה

 .ןומע ןופ רעדניק יד ןופ דנַאל סָאד רעדָא ,בָאֹומ ןופ

 ןוא ,םִיַרצִמ ןּופ ןעגנָאגעגפיורָא ןענייז ײז וא טרעײנ יי

 זיא ןוא ,ףּוס-םי ןויּב רּבדמ ןכרּוד ןעגנַאגעג זיא לארשי

 ּוצ םיחּולש טקישעג לארשי טָאה יי ,שֶדָק ןייק ןעמּוקעגנָא

 ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל :ןגָאז ּוצ יװַא ,םֹודָא ןּופ ךלמ םעד

 24-10 ,אי |

 הדיח יא יָנְפִל םֶתוא הוהְי ןְֵָ ןימע יִנְבִּב םֵחָלִהְל
 היחי הָורְי הָּתְפיילַא ךעלניונקז ורמאמ :ׁשאֶדְל םֶכָל י
 הָּתְפִי ךלמ :הָׂשֵעַנ ןכ ּךרֶבְרִכ אֵל"ִסֶא וניתויב עמש א

 ןיצְקְלו שארל םֶהיֵלָע וָתֹוא םִעָה מישו ֶעְלִג ינקודמע
 - הָפְצמּב הָוהְי ונפל ויָרָבְד-לּכ-תֶא חָּתפִי רד

 - .ילדחמ רמאל ןמעינב ךְלְמ"לֶא םיִבָאְַמ חֶתְפי חלשמ כי
 ינְּב ְךֶלֶמ רֶמאֹּיַו :יִצֵרַאְּב םחלהל ילָא תאָבייִכ ךֶלָו +

 ָֹולֲעַּביִצְרַא-תֶא לֵאָרשִי ַקְלייֵכ חֶּפִייכֲאְלַמ-לָא ןומע
 הָביִׁשְה הֶּתעַו ןורוק"דע) קֶּביַהדַעְו ןונְרַאְמ םִיַרְצִּמִמ

 "לא םיִכָאְלִמ חַלׁשִיַו חָּתְפִי דש ףֶסי !םִֹלָׁשְּב ָהְתֶא די
 = חַמְליאְל חַּתִפִי רַמֶא הֶּב ול רֶמאַּו :ץמע יֵנְּב ְךֶלֶמ ט
 םֶתֹוֲעַּב יִּכ :ןימע כ ץֶרָא-תֶאְו בָאמ ץֶרָאדתֶא לֵאָרְׂשִי יט

 :השדק אֵבָיַו ףוסיסיידע רֶּבְִַּּב לֵאָרְִׂי לו םִיָרְִּמִמ
 -הָרְּבעֶא רמאל םודָא ךֶלֶמילֶא| םיִכָאְלַמ לֵאָרְׂשִי חלש
 בָאימ למלא םֵגְו םודָא ְךֶלֶמ עמש אֵלָו ּףֶצְרַאְב אָנ

 רֶּבְַַּּב ףלי :ׁשֶרֶקִּכ לֵאְרְׂשִי בשוו הָבֶא אָלְו חלש חי
 .ׁשֶמָׁשחְרוִּמִמ אביו בָאֹמ ץֶרָא-תֶאְו םּודָא ץֶרָא-תֶא בֶסֵו
 בָאֹומ ליִבָנִּב ּואָביאֹלְו ןנְרַא רָבְעּב וגו בָאֹמ ץֶרֶאְל

 = דלא םיִכָאְלַמ לֵאָרְׂשִי חלש :בָאֹומ ליִבּג ןגְרַא יִּכ שי
 יאָרְׂשִי ול רֶמאַָּו ןוָׁשִח דֵלֶמ יִרֹמֲאָה--דַלֶמ ןֹחיִס
 תא ןֹוָחיִס ןיִמָאָהיאַלְו :ימוקמידע ְּךְְרַאְב אָניְרְּבֶעַג 2

 חו וּמעילָּפ-תֶא ןוחיס ףסא ֹולְבְנִּב רֶבָע לֵאָרְׂשִי
 .לַאדׂשִייהלָא הָוהְי ןתמ :לֵאְרְׂשִייִע םֶחָּלִיַו הָצָהְיְב אל

 לֵאָרְׂשִי שרים לֵאְרְׂשִי ְִיְּ ָמעילְּכיתֶאְ ֹוהיִס-תֶא
 תא וׁשְרַײװ :איקה ץֶרֶאָה בשוי ירמָּאָק ץֶרָא-לָּכ תא ככ

 דדעו רָבְדְמַהְִמּו קפוהדדע) ןֹונְרַאמ יִרֹמֲאָה ליִבְנילּכ
 יֵרמֲאָה-תֶא שירוה לֵאָרְׂשִי יַהלֶא ! הָוהְי הֶּתעְו :ןִדְרוה 5
 ךשירוי רֶׁשֲא תא אלה :ּונֵָׁריּת הָּתִאְ לֵָרְִׂיוָמַע יֵנְּפִמ דכ
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 בָאֹומ ןופ ךלמ םעד ּוצ ךיוא ןוא .טרעהעגוצ טינ טָאה םֹודָא ןופ ךלמ רעד רעּבָא .דנַאל ןייד ךרוד ןייגכרוד

 ןעננַאנעג זיא רע ןּוא * .ׁשֵדָק ןיא ןּבילּבעג זיא לארשי ןּוא ;טקיליוועגנייַא טינ טָאה רע רעּבָא ,טקישעג רע טָאה

 טייזיחרומ ןופ ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,בָאֹומ דנַאל םּורַא ןּוא ,םֹודָא דנַאל םּורַא ןויוצעג טָאה ןוא ,רּבדמ ןכרוד

 ןופ קרַאמעג םעד ןיא ןעמוקעג טינ ןענייז ןוא ,ןֹונרַא טייז רענעי ףיוא טורעג ןּבָאה ייז ןוא .בָאֹומ דנַאל ןּופ

 ןופ ךלמ םעד ןוחיס ּוצ םיחּולש טקישעג טָאה לארשי ןוא * .בָאֹומ ןופ קרַאמעג רעד זיא ןֹונרַא םורָאװ ,בָאֹומ

 | יד ךרּוד ןיינכרוד ,ךיד טעּב ךיא ,ודנוא זָאל :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה לארשי ןּוא ,ןּוּבשָח ןּופ ךלמ םעד ,ירֹומָא

 טָאה ןֹוחיס ןוא ,קרַאמעג ןייו ךרּוד ןיינוצכרוד לארשי טיורטעג טינ טָאה ןוחיס רעּבָא* .טרָא ןיימ ּוצ דנַאל

 .לארשי טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןּוא ,הָצהַי ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ייז ןוא ,קלָאפ .ץנַאג ןייז טלמַאזעגניַא

 ײז ןּבָאה ייז ןוא ,לארשי ןופ טנַאה רעד ןיא קלָאפ ץנַאג ןייז ןּוא ןענוחיס ןּבעגעג טָאה לארשי ןופ טָאג רעד הוהי ןוא

 ןּבָאה יז ןוא < .דנַאל םענעי ןּופ רעניֹוװַאּב םעד ,ירּומָא ןופ דנַאל עצנַאג סָאד ןעמונעגנייא טָאה לארשי ןוא ,ןגָאלשעג

 הוהי ,דנּוצַא ןוא < .ןדרַי ןויּב ןוא רבדמ ןּופ ןוא ,קֹוּבַי ןויּב ןּוא ןֹונרַא ןופ ,ירֹומָא ןופ קרַאמעג ןצנַאג םעד ןעמּונעגנײַא

 טינ וטסעשרי * ?ןעשרי םיא טסליוו ּוד ןּוא ,לארשי קלָאפ ןייו רַאפ ןופ ירומָא םעד ןּבירטרַאפ טָאה לארשי ןּופ טָאג רעד

 .טעטש ענעמינעגקעווַא יד א



 38-25 ,אי | |

 .הָוהְי שירוה רשֲא-לָּכ 1 תֶאְו שרית ותוא ףיִהלֶא שמ
 הכ זױָּתַא בוט בוטה הָתַעְו :שדינ יתוא ונינפמ וניקלא
 =  ײסֶא לֶאְרְשייסִע בֶר בֹרֲה בָאמ ְךֶלֶמ רוָפצְִּב קָלְּבִמ
 ט ָהיֶתֹונְבַבּ ןֹוּבְֶחְּב לֵאָרְׂשִי תֶבָׁשְּ ;םָּב םהלנ םהלנ
 ןונרא ידיילפ לֶׁשֲא םירעַהדלָכְבּו היֶמֹנְבַבּו רוָעְרַעְבּו
 ₪ יִכָֹאְו :איִהַח תַעְב םתלצה"אל עודמו הנש תואמ שלש
 = .שפשי וכ םֶחָלַהְל הָעְריִּתִא השע התא דל יִתאָמָחיאְל
 חס זאָלְו ;ןֹמַע נב ןיּו לארי ינב ןיּב םויה טפשה הָוהְי
 :ויִלֶא חלש רֶׁשֲא חֶּתפִייֵרְבִד-לֶא ןומע יב ףלמ עַמָׁש

 טכ .תֶאְו ךֶעֶלְגַהיתֶא רכעיו הָוהְי חור התמיג יהו

 ינּמ רבע דָעְלִג הָּפְצִמִמּו דָעְלִנ הַּפְצִמ-תֶא רבע השנמ
 ל "תא ןּתִּת ןִתְנִא רמאמ הָודיִל רֶדָנ חֶּתְפי רדיו !ןִֹמַע
 אל 'תיב יתְלדמ אֵצֵי רֶׁשֲא אצה חָיָהְו :יִדָיְב ןומע יִנְּב
 קדוהיל הָהְו ןומע .ֵנְִּמ םלָׁשְב יִבּושְּב  יִתאָרְקִל
 .והָלָש והיתילעהו
 ₪ תיגמ ּךאְּב-דַעְו רעורעמ םפיו ודב הָוהְי םגתו םּב
 עכו דֶאמ הלודג הָּכִמ םיִמָרְּכ לבָא דעו ריע םירשע
 דל ץדְפַצְמַה הָּתִפִי אבו = +:לארשי יִנָב ינפמ ןומע יִנְּב
 = תְלחמָב םיִפַתָב ותארקל תאצי ותב הגהְ ותיבילֶא
 ל ותוארכ יהו :תֶבדוא ןּב יפמ ולא הֶריֵחְו איִה קרו
 יִנְּתְַרְכִה ַעֵרְכד יִּתַּב הָהֶא ירְמאֹי ויָדָנְּב-תֶא ערקיו הָתֹוא
 +לכוא אלו הָוהיילֶא י יפ יִתיֵעְּפ יִכֹלְָו יִרְכְעְּב תי ָּתַאו
 זל זרעהַײלָא ' ךיִפדתֶא הָתיֵצְּפ יִבָא וילא רָמאָתַו :בושל
 הוהְי ףל הֶׂשָע רֶׁשֲא יִרֲחַא ףיפמ אֵצָי רֶׁשֲאַּכ יל הׂשֲע
 ל רשע יִבָאדלֶא רֶמאַֹּ :ןומע ינְּבִמ יָבְיִאִמ תֹומָקְנ

 יתדריו הָכְלַאְו םישדח םָינָש יִנְּמִמ הפרה הזה רֶבִּדַה ל 0
 הל יל רֶמאְּיַו עו יבא ילותבדלע ; הָּכְבְֶ םיִרָהַה-לַע |

 ירק יתושרו 12 = = הנממ ץריבס דל בייע ל

 כל םָהְלַהְל ןוזמע י יביא חָּתְמִי רבע |
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 עלַא ןּוא .ףעשרי ּוצ ריד טיג טָאג ןייד שומּכ סָאװ סָאד

 = רודנּוא רַאּפ ןּופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג רעודנּוא הוהי סָאװ

 סעּפע ןעד ּוד טסיב ,דנּוצַא ןּוא** .ןעשרי רימ ןלעװ יז

 .ןבָאֹומ ךופ ךלמ םעד .ןרופצ ןופ ןוז םעד קֶלָּב ןופ רעסעב |

 טָאה רצ !לארׂשי טימ ןטירטשעג ןטיירטש ןעד רע טָאה

 א לארש זַא .ןטלַאהעג המחלמ יז ףיוא המחלמ רע

 ןיא ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןיא ןּוא ןובשָח ןיא ןסעוענ

 . טעטש לא ןיא ןוא ,טעטשרעטכעט עריא ןיא ןוא רֹועְרע

 .רָאפ אט ,רָאי טרעדנוה יירד ,ןֹונֹרַא ןּופ ןטייז יד ייב סָאװ

 באה יז לטייצ רענעי ןיא ןעמּונעגּפָא טינ יז ריא טָאה סָאװ

 | רימ טימ טסּוט ּוד ןוא , טקידניזעג טינ ריד ןגעקַא ךָאד ךיא

 רעד טָאג לָאז .רימ ףיוא ןטלַאה ּוצ המחלמ ,זייב

 | ןוא לארשי ןופ רעדעק יד ןשיװצ טנייה ןטפשמ רעטפשמ

 / | | ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןשיווצ

 .טָאה .ןומע ןופ רעדניק יד ןּופ ךלמ רעד רַעַּבָא*<

 :טָאה רע סָאװ ,ןחָּתפִי ןופ רעטרעװ יד וצ טרעהעגוצ טינ

 ףיוא ןעוועג זיא טָאג ןּופ טסייג ַא ןוא*  .טקישעג םיא ףצ

 ךוא ;השנמ ןוא דֶעֹלִג ןעגנַאגעגכרוד זיא רע ןּוא ,ןחָּתּפִי

 | רע זיא דָעלְגַּפצִמ ןופ ןוא ,דֶעלַגיהַּפצִמ ןעננַאנעגכרּוד |

 .ןומצ ןופ רעדניק יד וצ רעּבירַא

 - טָאה .ןוא ,טָאג ּוצ .ןָאטעג רדנ ַא טָאה חָּתְפִי ןּוא **

 .ןיא ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּבעג ּוטסעװ ןּבעג ביוא :טגָאזעג

 ןײנסױרַא טעװ סָאװ רעײגסױרַא רעד ,זיא * .,טנַאה ןיימ

 א ,טָאג וצ :ןרעהעג לָאז ,ןומצ ןופ רעדעק י יד ןּופ םולשּב םּוא ךיז רעק ךיא ןעוו ,ןגעקטנַא רימ ויוה ןיימ ןּופ ןריט יד ןּופ

 .רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ ןעגנערבפיוא םיא לעוו ךיא

 יא ןּבעגעג יז טָאה טָאג ןוא ,ייז טימ מ ןטלַאה וצ המחלמ ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד ּוצ רעּבירַא זיא חָּתפִי ןוא יי

 - ,םימרּכי-לַבָא ויב ןוא ,טעטש קיצנַאװצ ,תינמ ןַײק טסמוק וד זיּב ןוא רֵעֹורֵע ןּופ ןגָאלשעג יז טָאה רע ןּוא * .טנַאה ןייז

 ..לארׂשי ןּופ רעדניק יד רָאפ ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייֵז ןומַע ןּופ רעדניק יד ןּוא | .קַאלש ןסיורג ַא רעײז =

 | ןוא ןקיופ טימ ןגעקטנַא םיא סױרַא טייג רעטכָאט ןייז טשרע ,זיוה ךייז וצ הָּפצִמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא חָּתפִי יװ ןוא *+

 "דיא סע ןוא = .רעטכָאט ןייק ןוא ןוז ןייק טַאהעג טינ ריא ץּוחַא טָאה רע ,עקיצנייאנייא ןַא זיולב ןעװעג זיא יז ןּוא ;ץנעט טימ

 -רעדינַא ןוייב ,רעטכָאט ןיימ ײװ :טגָאזעג טָאה ןוא ,רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה ױװַא ,ןעורעד יז טָאה רע יװ ,ןעװעג

 ןוא ,טָאג ּוצ יליומ ןיימ טנפעעג ּבָאה ךיא םורָאװ ;ןרָאװעג רעקילגמיארַאפ עניימ ןופ טסיּב ּוד ןּוא ,ךימ וטסָאה ןגיוּבעג

 סע יװ ױזַא ,רימ ױצ ּוט ;טָאג ּוצ ליומ ןייד טנפעעג טסָאה ,רעניימ רעטָאפ :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה *  .ןעיצקירוצ טינ ןעק

 טָאה ₪ ןוא די .ןומַע ןופ רעדניק יד ןָא ,טנייפ ענייד ןָא המקנ ַא ןּבעגעג ריד טָאה טָאנ זַא םעדכָאנ , ליומ ןייד ןופ סױרַא זיא

 0 ןּוא ןַײג לעװ ךיא ןּוא :םישדח ײװצ ףיוא ּפָא ךימ זָאל :ךַאז עקיזָאדיד ןרעוו ןָאטעג רימ לָאז :רעטָאפ ריא ּוצ טגָאזעג

 .ייג :טגָאזעג רע טָאה** .סעטרבח עניימ ןּוא ךיא ,טפַאשיורפגניי ןיימ ףיוא ןענײװ לעװ ןּוא | ,גרעב יד ףיוא ןרעדינ לעװ
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 ְךְבְּתַו היתר איה ְךֵלֵּתו םישדח ינש התוא חֶלֶשַ יז ןוא .םישדח ײװצ ףיוא טקישעגקעװַא יז טָאה רע ןוא
 םיִׁשְדָח םִיַנָׁש | ץקמ יהיו !םיִרָהֶה--לַע ילו טל טנײװעג טָאה יז ןּוא , סעטרבח עריא ןּוא יז ,ןעגנַאגעג זיא

 תוהו דֶהָנ רֶׁשֲא ורָדניתֶא הל שעמ ָהיֶבָא-לֶא שת
 .הָמימְו! םיִמָיִמ :לֵאָרָׂשִיְּב קחחיהתו שיא .הָעְדהאל
 תעפרא יל חתְפַתַבְ תוגתְל לאְרָשָי תב הֶנְכלּ
 :הֶנְשּ םיִמָי

 / | בי טינ ןַאמ ןייק ןופ טָאה יז ןוא ןָאטעג רדנ ָא טָאה רע

 ו ַעוחַמ חְֶפַל ורְמאֹּו הָֹוִפָצ רבו םִיְַפֶא שיא לע א / יי - .טסוווענ
 | ְךֶּמִ  תֶכָלָל תארק אל ונְלְו ןומעדינְבּב םֵחְּלִהְל }ָּתְרִבָע רָאי ןּופ * :לארשי ןיא גהנמ ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא == |
 ביר שיא םֶהיֵלֲא חַתַפִי רֶמאֵַּ ;ׁשֵאָּב לע ףרָׂשִנ ְךֶתיֵּב 8 רעד ףיוא ןגָאלק לארשי ןּופ רעטכעט יד ןעײג רָאי צה

 םֶּתְַׁשה-אלְו םֶכְתֶא קעז דָאְמ ןומַענְבּועו ינָא יִתָיָה = | ,רָאי ןיא געט ריפ רעדָעלג םעד חֶּתְִי ןופ רעטכָא
 יִשְפִנ הָמיִׂשֲאְו עישומ .ָךניאייִּכ הֶאְרָאְו :םדמ תא : = 3

 המ יריב הָוהְי םנתּו ןומע יֵנְּב-לֶא הֶרבְִאְו יפכְב
 -תֶא הָּתְפִי ץבקנ :יּב םֶחְלַהְק הוה םוה יִלֶא םָתיִלֲע ד

 =תֶא רעלִ ֵשְנַא וי םירְפֶאיִתֶא הל דגל יעל |

 זיא סע ןוא * .גרעּב יד ףיוא ,טפַאשיורפגנוי ריא ףיוא

 . טרעקעזמוא ךיז יז טָאה ,םישדח ײװצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעוועג :
 סָאװ רדנ ןייז ריא ּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא ,רעטָאפ ריא ּוצ

 -עגנייֵא ךיז ןּבָאה םירפא ןּופ רענעמ יד ןּוא | בי
 ןּוא ,ןופצ ןייק רעּבירַא ןענייז .ייז ןוא ,טלמָאז

 -עגרעּבירַא ּוטסיּב סָאװרַאפ ;ןחָּתפִי ּוצ טנָאועג ןּבָאה

 פאל ריק תִרָבְעַמתֶא על לו :ה הָשנמ ב ה | ץא ,ןומע ןופ רעדניק יד טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ןעננַאג
 -יִׁשְנַא ול ּורְמאֹּיַו הָרבָעֶא םִיַרְפֶא מיל ורָמאָי יפ הָיָהְו < ןלעװ ויוה ןייד ?ריד טימ ןייג ּוצ ןפּורעג טינ וטסָאה זדנוא
 .אָנירְמֶא ול ּורמאו :אלֹורְמאִי הָּתִא יִתָרְפֲאַה דָעְלִ ו  ּוצחַּתְפִיטָאה* .רעייפ ןיא ריד רעביא ןענערּברַאפ רימ
 ותוא וחיו ןֵּכ רבדְל \ ןיִכָי א אָלְו תָלבְס מא תלבש | - ןּוא ךיא ,ןעװעג ךיא ןיב טיירטש סיורג ןיא :טגָאזעג יז
 םִיַרָפַאמ איהה תֶעָב לפיו ןוריה תֹרְּבְעַמ-לֶא ּוהֹוטְחְׁשיַו ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד טימ , קלָאפ ןיימ

 שש לֵאָרְׂשִי-תֶא חַתְפי טפו :ףלֶא םִיַנׁשּו םיִעָּבְרַא ' = ,ענָאה רעייז ןופ ןפלָאהעג טינ ךימ טָאה ריא ןוא ,ןפורעג
 | נדעלנ יִרָעְּב רבו ירְעַלְנַה ז חֶּתִפִי תָמִה םיִנְׁש - -עג ּבָאה ךיא ןוא ,טינ טפלעה ריא זַא ןעוענ ךיא ּבָאהי

 וט-יהינ :םֶחָל תיפמ אבא לָארׂשי-תֶא ֹויְרֲחַא טָפְשיַ
 זבישלשו הומה חלש תֹנְּב םישלשו םיִנָב םיִׁשלָׁש
 עַבָׁש לֵאָרְׂשִי-תֶא טפשיו ץּוחַחְדִמ ויָנָבְל איבה תו
 וירא טָּפְשִיַו :םֶחָל תיִבְּב רבו ןֶצְבַא תָמַנ ּ!םִנָׁש ;

 5 יד וצ רעּבירַא ןיּב ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא ןבעל ןיימ ןעמונ
 ;טנַאה ןיימ ןיא ןבעגעג יז טָאה טָאג ןוא ,ןֹוּמַע ןופ רעדניק
 ןקיטנייה רימ ּוצ ןעמוקענפיורַא ריא טייז סָאװרַאפ ןּוא

 -?רימ טימ ןטלַאה וצ המחלמ גָאט

 ןופ רענעמ .עלַא טלמַאזעגנַא טָאה חָּתפִי ןוא*

 ןּבָאה יז לײװ ,םירפא ןגָאלשעג ןּבָאה דָעֹלִג ןופ רענעמ יד ןּוא ,םירפא טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןוא ,דֶעלִג
 -רעּביא יד טּפָאכרַאפ טָאה דָעלִג ןוא* .השנמ ןשיווצ ,םירפא ןשיווצ ,דָעלִג ,ריא טייז םירפא ןּופ ןפריווסיוא :טגָאזעג
 ױזַא ,ןײגרעּבירַא ליו ךיא :טגָאזעג טָאה םירפא ןּופ רענענּורטנָא ןַא זַא ,ןעוועג ויא סע ןוא ,םירפא רַאפ ןדרַי ןופ ןרָאפ
 -עג םיא ּוצ יז ןּבָאה* ,ןיינ :טגָאזעג טָאה רע זַא ןוא ?רעמירפא ןַא ּוטסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ דָעלִג ןופ רענעמ יד ןּבָאה
 ןּבָאה יױזַא ,קיטכיר ןדערסױרַא טנעקעג טינ טָאה רע לײװ ,תָלֹוּבִס טגָאזעג טָאה רע זַא ןוא ,אֵתָלֹוּבָש טשרָאקַא גָאז :טגָאז
 םירפא ןופ טייצ רענעי ןיא ןלַאפענ ןעניז סע ןּוא .ןדרִי ןופ ןרָאפרעּביא יד ייב ןטכָאשעג םיא ןּוא ןעמּונעגנָא םיא ייז
 | | | | | ..טנזיוט קיצרעפ ןּוא ײװצ
 ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןוא ,ןפרָאטשעג ז זיא רעדָעלג רעד הֶּתְפִי ןוא .רָאי סקעז לארשי טפשמעג טָאה חֶּתְפִי ואי =

 | יי | | .דָעלִג ןופ טעטש יד חופ רענייאנ ןיא |
 קיסיירד ןוא ;ןיז קיסיירד טַאהעג טָאה רע ןואי םֶחְלִתיַּב ןּופ ןֶעבָא לארשי טּפשִמעג טָאה םיא ךָאנ ןוא* |

 טָאה רע ןּוא .ןסיורעד ןּופ ןיז ענייז רַאפ ןעמּונעגנײרַא רע טָאה רעטכעט קיסיירד ןּוא ,ןּבעגעגסױא רע טָאה רעטכעט
 | .םֶחָל-תיִּב ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןוא ,ןּברָאטשענ ויא ןֶצבֶא ןּוא יי רָאי ןּביז לארשי טפשמעג

 ןֹוליִא ןּוא* .רָאי ןעצ לארׂשי טפשמעג טָאה רע ןּוא .רענולובז רעד ןֹוליִא לארשי טּפשמעג טָאה םיא ךָאנ ןּוא =
 | .ןולּובו דנַאל ןיא ןֹולֵיַא ןיא ןרָאװעג אר זיא ןּוא ,ןברָאטשעג זיא רענּולּובו רעד

 יוקו ביתכ המישאו "2 קעצאו ה"ס'ב בי

 .טָארטש א
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 ₪ רעד ןודבע לארשי טפשמעג טָאה םיא ְךֶאנ וא" |  רֶׂשֵע לארשוהתַא טפשיו לבו יא לארשדתַא 0
 בי ;ןְלּובְ ץֶרֶאְּב ןוליִאְּב רב ינלובוה ןוליִא תמו םיִנָׁש

 + !יָנֹותְערִּפַה ללה ןודבע לארשידתא ויִרֲחַא טפשיו
 ףיוא ןטירעג ןעניו סָאװ ,ךעלקינייא קיסיירד ןּוא ןל לע םיבְכְר םיִנָב יִנְב םישלשו םיִנָּב םיִעָּברַא ליה
 ₪ תַמי :םיִנָׁש הָנֹמְׁש לאה ןשיחתֶא טפשיו םֶרָיֵע םיִעְבִׁש
 םִיַרְפֶא אץ ןֹוהְָרַּפְּ רבקינ ןנותערפמ לֵלִהִּב ןודְבע
 ןותָערפ ןופ ןללה ןופ ןוז רעד ןודבע ןוא < .רָאי טכַא | מַה רק

 - קיצרעפ טָאהעג טָאה רע ןּוא ++ .ןֹותָערַּפ ןּופ ןללה ןופ

 לארשי טפשמענ טָאה רע ןוא .ןעלזייא עגנוי קיצעביו

 א ןותְערפ ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןוא ,ןברָאטשעג יא | ני |
 א הנהי ניו הוי ןניעְב ערה תישעל לאש נב פימו
 ב הָעְרְצִמ דָחֶא שיא יהוי !הָנָׁש םיִעָּבְרַא םיְִּׁשלְּפידַיְּב

 :הֶרְ אלו הרקע יָּתְׁשִאָו חָֹנָמ ומשו יִנָּדַה תֶחָּפְׁשִּמִמ |
 יִּתַא אנה הלא מאי הָׁשֵאָה-לָא הָוהיְדַאְלמ איו
 יד אָנ ירמה לָּתְִו 18 ףדליו תיִרָהְו ּתְרלִי אלו הרקע
 ה נה 'כ :אָמָשילְּכ יֵלְכאֹה-לֵאְו רכש מ קשיא
 קיצרעפ םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג יז טָאה ריזְניִכ ושארהלע הָלֲעַי-אל הרומו ןֵּב תדליו הבה
 -;רָא עישוהל לחי אוהו ןטָפִהְרִמ רעה הָיְָ םיהלֶא

 - | טשיאל רֶמאֵּתַו הֶׁשֹאַה אָבְּתו :םיְִּׁשִלְּפ ךימ לֶאְרְש |
 רעד ןופ ,הָערֶצ ןופ ןַאמ א ןעווענ זיא סע הא: - רַאלמ הָאֹרמְּכ הארמי יִלֶא אָּב םיהלָאָה שיא רמאל
 - .לָמָשדתֶאְו אוה הֶזמדיא והיִתְלָאש אל דֶאְמ אָרֹונ םיהלָאָה

 -לַא הָסעְו ןֵּב ָתדָליְ הֶרָה דנה יל רמאמ יל ריִגִהיאְל |
 טָאה* .ןרָאּבעג טינ טָאה ןוא ,הרקע ןַא ןעװעג זיא ּבײװ | = םיהלא ריונ"יֵּכ הָאְמְטלְּכ ילכאתילא רֵבָׁשְו ןינויְָּׁשִּ |

 =: וה = -טאו לח יד ח דלא ַחְָֹמ רתע = :ותומ םויידַע ןְטּכַהױִמ רעוה הָיָה
 דאובי תחלש רֶׁשֲא םוללאה ׁשיִא יָנֹורֲא יִּב רמאיו הוה
 טינ טסָאה ןוא ,הרקע ןַא טסיב ּוד ,רָאנ עז :טגָאעג ריא  ט עֶמֶׁשּ :דללה רענל השעהמ ּונְֹֹו ונילא לוע אנ
 -עג טסעוו ןוא ,ןרעוו קידעגָארט טסעװ רעּבָא ;ןרָאּבעג לא רוע םיהלאָה אל אֵבָו ַחנָמ ליה םיקלֶאָה

 .קֵלָמַע ןּופ גרַאּב ןפיוא ,םירפא דנַאל

 .ןָאטעג רעדיװ ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןואי ָןי

 טָאג ןוא ,טָאג ןופ ןניוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ

 .;רָאי
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 ןייז ןּוא ;ַחֹונָמ ןעװעג ןיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ןֶד ןופ ההפשמ
 שש

 .ּוצ טָאה ןוא ,יורפ רעד וצ ןויוואב ךיז טָאנ ןופ ךאלמ ַא
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 טסלָאז ןוא ,טשרָאקַא ךיו טיה ,דנּוצַא ןּוא * .ןּוז ַא ןרעב = ולא י מא השיאל גת ץֶרה השאה מו

 ןסע טינ ןּוא ,קנַארטעג קרַאטש רעדָא ןַײװ ןעקנירט טינ בק , קרוש למ ה שנ ופה יב

 ןוא ,קידעגָארט טסרעוו ּוד ,עז םורָאװ? .סניירמוא ןייק | |

 | ןופ ןייז ל לג רעד לָאז טָאג ןופ ריזנ ַא םורָאװ ,ּפָאק ןייז ףיוא ןײגּפױרַא טינ לָאז רעסעמרעש ַא ןּוא ;ן ַא טסרעּבעג

 | יה | .םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ לארׂשי ןפלעה ןּבײהנָא טעװ רע ןוא א בילרעטּומ

 | ,רימ ּוצ .ןעמוקענ זיא ןַאמ רעכעלטעג א :ןנָאז וצ יוִזַא ,ןַאמ ריא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעמוקעג זיא יורפ יד ןוא *

 0 טנערפעג םיא ּבָאה ךיא טינ ןּוא ;רעייז קידארומ ,טָאג ןופ ךאלמ ַא ןופ ןעוסיוא סָאד יװ יוזַא ןעװעג זיא ןעוסיוא ןייז ןוא |

 -ענָארט טסרעװ וד ,עז :טנָאזעג רימ וצ טָאה רע רעּבָאי .ןעמָאנ יי טנָאועג רימ טָאה רע טינ ןּוא ,זיא רע ןענַאװ ןופ

 | ,טײקעירמוא ןייק ןסע טינ ןּוא ,קנַארטעג קרַאטש רעדָא ןײװ ןעקנירט טינ וטסלָאו ,דנּוצַא ןּוא ;ןוז ַא טסרעּבענ ןּוא ,קיד 0

 .טיוט ןייז ןּופ גָאט םעד ויב ןָא ּבילרעטּומ ןּופ ןייו לגני רעד לָאז טָאג ןופ ריזנ ַא םורָאװ

 וד סָאװ ,ןַאמ רעכעלטענ רעד לָאז ,טָאג ,ךיד טעב ךיא :טגָאועג טָאה ןוא ,טָאנ ּוצ ןעוועג ללפתמ חונמ טָאה* |

 .ןרעװ ןרָאּבעג טעװ סָאװ לגני םעד ּוצ ןָאט לָאז רימ סָאװ ןענרעל ודנוא ןּוא ,זדנּוא ּוצ ןעמוק רעדיװ ,טקישעג טסָאה : |

 0 ןעו ,יורפ רעד וצ ןעמוקענ רעדיוו זיא טָאג ןופ ךאלמ רעד ןוא ,ןַחּונָמ ןופ לוק םעד יּוצ טרעהעגוצ טָאה טָאג ןּוא 00

 טָאה ןּוא ,ןפָאלעג זיא ןּוא טלײַאעג יורפ יד טָאה ** .ריא ןּבעל ןעװעג טינ זיא ןַאמ ריא ַחֹונָמ ןוא ;דלעפ ןיא ןסעזענ זיא =
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 ַחֹונְמ דל םקיו :יִלָא םויפ אָּב"רְׁשֲא ׁשיִאָה יִלֶא הָארנ א טָאה ןָא :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןַאמ ריא טלייצרעד

 ׁשיִאָה הָּתַאָה ול ימאַָּו ׁשיִאָהילא אבו וָתְׁשִא יִרחא רימ ּוצ ןעמוקעג ויא סָאװ ןַאמ רעד רימ ּוצ ןזיװַאּב ךיז
 הֵּתַע ַחֹונָמ רֶמאֵַּו :יִנָא רמאה הָׁשֶאַה-לֶַא ָּתְרַּכיִזרְׁשֲא בי
 רמו :והשעמו רַעַנַד טפשמ היחיזהמ קרב אבי +

 הרשאָהילֶא ִּתְרַמָא--רׁשֲא .לָּכִמ חוָעְמילֶא הָוהְי ךאלמ
 בֶכׁשְו ןייו לכאתאל ןַײה ןפנמ אֵציירָׁשֲא לָּכִמ ;רֶמָׁשִּת די  לָאה סָאװ ןַאמ רעד ּוד טסיב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא
 ָהיתיוצ--רָׁשֲא לכ לָכאה-לַא הָאְמִמילָמְו תשתהדלא טָאה" .ךיא :טנָאועג רע טָאה ?יורפ רעד ּוצ טדערעג
 ְךֶתֹוא אָניהְרְצֶעַנ וי ךַאְלַמ-לֶא ַחטֶמ רָמאַו :רֶמְׁשִּת 6  סָאװ ,ןעמוקנָא טעװ טרָאװ ןייד זַא דנּוצַא .:טגָאזעג ַחֹונָמ
 | הלא א ךַאָלַמ מא = יג הל השענו ט - ?םיא ּוצ ןָאט סָאװ ןּוא ,לגניי ןטימ רעגייטש רעד ןייז לָאז

 קדוהיל הָלֹע השעתמאו מחלב לכאהאל יָניְֵצְעַת-מִא ץלַא ןופ :ןַחֹונְמ וצ טנָאועג טָאנ ןופ ךאלמ רעד טאה
 רַמאּו :אּוָה הָוהְי ּךַאְלַמייִכ ַחונָמ עדיאל יּכ הֶנְלעְת + טיה ריז לז לאז .יורפ רעד .טנאזענא יא סאו

 כו ךירכד אבק מׁשיִמ הוה ךאְלמדלא הנס = 6 דד ד לאו יררל רעד טָאועגָא בָאה ךיא סָא
 :יאְלָּפאוהְוימשל לֵאְׁשּת הָו הָּמְל הָוהְי ךאלמ ול רֶמאַָּו חי טיי יז לָאז ,קֶאטשנייוו ןופ סיורָא טמּוק סָאװ ץלַא ןּופ יי
 .רוצהדלע לע הֶהָנִּמַה-תֶאְו םזעָק יִדְנתֶא ַחֹונְמ חקיו שש ,ןעקנירט טינ יז לָאז קנַארטעג קרַאטש ןוא ןייוו ןּוא ,ןסע
 .תולעב ִהְיַו :םיִאֹר וְּתְׁשִאְו חְנִמו תֹוׂשֲעַל אָלָפַמ וחיל - | בָאה ךיא סָאװ ץלַא ;ןטע טינ יו לָאז טייקניירמּוא ןייק ןּוא
 בֶהְלְב הוהְידאְלמ לע הָמְיְמְׁשַה חבְזִמַה לעמ בהלה =  .ןטיהּפָא יז לָאז ןלױּפַאּב ריא

 :טָא ןופ ךאלמ םעד ּוצ טגָאועג ַחֹנָמ טָאה ;הדָצְרָא .םֶהיֵנְּפ-לַע ולפיו םיאר ֹוּתְׁשִאְו ַחָֹנְמּו ַחָבְוִּמַה
 וּתְׁשִא-לֶאְ ַחוָנְמילֶא הָאָרַהְל הָוהְי ךַאְלִמ רוע ףסידאלו אי : '

 דלא ַחְֶמ רֶמאַָּו :אוְח וחי ךאלמהיק ומ עדי א ככ = 1727 מ ן'א ןטלאהראפ ךיד ,ךיד טעב ךיא ,רימָא
 תשא וִל רֶמאָּתַו :ּוניָאְר םיהלָא יִּכ תָמְנ תֹמ ותָשֶא כ | ]!פ ךאלמ רעד טָאה*  .לקעבניצ ַא ריד רַאפ ןכַאמ

 דעג ויא ןוא ,ןענַאטשעגפיוא ַחֹונָמ זיא 5 .גָאט םענעי ןיא

 ,ןַאמ םעד ּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,ּבײװ ןייז ךָאנ ןעגנַאג

 קרַחְנִמּ הלע 1 ונדימ חקלדאל נתימהל הָוהְי ץֿפָה ול ,ןטלָאהרַאפ ךימ טסעוו ּוד וליפַא :ןַחֹונְמ וצ טגָאזעג טָאג
 דלתו תאו ּנֲעיִמְׁשִד אל תַעָכְ הָלא"לָעִַתֶא ונָאְרֶה אָלְו רכ | טסליוו וד רעּבָא ביוא ;וייפש ןייד ןופ ןסע טינ ךיא לעװ
 ּוהָכְרְביַו רענה לנו וׁשְמִׁש ומְׁש-תֶא אָרָקִּתַו ב השאה .טָאג וצ ןעגנערּבפיוא סע ּוטסלָאז ,רעפּפָאדנַארּב ַא ןכַאמ

 הָרָעְרצ ןיִּב ןְדיהְנֲחַמְּב ֹוְמְעַּפִל הָנְי הוד הּ :הָוהְי ה:  ןּופ ךאלמ ַא זיא סָאד זַא טסּוװעג טינ טָאה ַחֹונָמ םורָאװ

 | | * ;לֹאָהְשֶא ןיִבּו :טָאג ןופ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה ַחֹונָמ ןּוא יי .טָאנ
 די 4 |

 ,ןעמּוקנָא טעװ טרָאװ ןייד זַא ידפ ,ןעמָאנ ןייד ויא סָאװ
 טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה * .דובּכ ןָאטנָא ריד רימ ןלָאז
 כע םכ = ארת"תי | הר "א ראו ןומפ 'בי גי ,ןעמָאנ ןיימ ףיוא וטסגערפ ןעד סָאװ ךָאנ :טגָאזעג םיא ּוצ

 דנגיצ סָאד ןעמּונעג ַחֹונָמ טָאה 5 ?ןליוהרַאפ זיא רע זַא

 ןָאטעג טָאה זךאלמ] רעד ןוא ;טָאג רַאפ ולעפ םעד ףיוא טכַארּבעגפיוא טָאה ןּוא ,רעפּפָאזיּפש סָאד ןוא לקעּב

 = חבומ ןּופ ןעגנַאגענפיוא זיא םָאלפ יד יװ ,ןעוועג זיא סע םורָאו "  .ןעזענוצ ןּבָאה בייוו ןייז ןּוא ַחֹונָמ ןּוא ,ךעלרעדנווו

 ,ןעועג ןּבָאה ּבײװ ןייז ןּוא חֹונָמ ןוא .חּבומ ןּופ םַאלפ רעד טימ ןעגנַאגעגפױא טָאג ןופ ךאלמ רעד זיא ױזַא ,למיה םּוצ

 .דרע רעד ּוצ םינפ רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז יז ןּוא

 זַא טסווזענ ַחֹונְמ טָאה לָאמסנעד .ּבײװ ןייז ּוצ ןּוא ןֵחֹונְמ וצ ןזיװַאּב טינ רעמ ךיז טָאה טָאג ןופ ךאלמ רעד ןוא*

 ןּבָאה טָאג םורָאװ ,ןּברַאטש רימ ןלעוו ןּברַאטש :ּבײװ ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה ַחֹונָמ ןּוא** .טָאג ןופ ךאלמ ַא ןעוועג ויא סָאד

 רעודנוא ןּופ ןעמּונעגנָא טינ רע טלָאװ ,ןטייט טלָאװעג זדנּוא טלָאװ טָאג זַא :טגָאזעג םיא וצ ביו ןייז טָאה = .ןעועג רימ

 טגָאזעגנָא טינ דנּוצַא ודנוא טלָאװ ןּוא ,ץלַא סָאד ןויװַאּב טינ זדנוא טלָאװ ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש ַא ןוא רעפּפָאדנַארּב ַא טנַאה

 יי .סָאװיװַא

 טָאג ןוא ,ןסקַאװעג זיא לגני רעד ןּוא .ןושמָש ןעמָאנ ןייז ןפּורעג טָאה יז ןּוא ,ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה יורפ יד ןּוא *

 ןוא הֶָעֹרָצ ןשיװצ ,ןֶדיִהנחַמ ןיא ,םיא ןיא ןגָאלש ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה טָאג ןופ טסייג רעד ןּוא* .טשטנעּבעג םיא טָאה

 | | | | 0 .לֹואָּתשֶא ןשיווצ

 ;רֹנְּבִמ הָתָנְמִתְּכ הָׁשִא אר הָתָנְמִּ ןישמש דר *

 רעטכעט יד ןופ הֶנמִּת ןיא ןישרַאּפסּבײװ ַא ןעועג טָאה ןוא ,הָנמִּת ןייק טרעדינעג טָאה ןושמִש ןואי די
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 ב יִתיִאְר השא רֶמאַֹו מָאל יָבָאל לניו לע תל
 :קרשאל יל ּהָתוא"וחק הת םיִתְשַלָּפ תֹנּבִמ הָתָעְמִתְב
 הש רֵּמע-לֶבְבּ יחא תב ןיאה ומאְו ויבָא 4 מא

 ירמי םיִלְרֲעָה םיִּתְׁשִלְּפִמ הֶׂשֶא תַחַקְל ףלוה הַּאייֵּכ |
 ב+

 :יניעְב הרש איָהיֵּכ לח הָתֹוא .ןיִבָאלָא ןֵשְמַׁש
 ד ׁשֵקַבְמדאּוה הָנֲאְהייִּכ איה הרי ִ ּוצְדָי אֵל ּוּמִאְו ויִבָאְ
 :לֵאָרׂשִיְּב םילשמ םיִתְשְלּפ איקה תעָב םיִָׁשְלְּפַמ
 ה הָתָלְמִח יָמרַכ-דע ואב הָתָעְִתֹמָוויָבָאְו ןושמש דריו

 חור וילָע חלצתַו :ותארלל גָאש תֹוָרֲא ריִּפְּכ הגהו <
 לינה אֵלְו ודב ןיא הָמאְמ יבנה עָמָשְּכ והָגְסשיַו הוה

 ;רשאל רֵּבַדְיַו דרו :השע רֶׁשֲא תֶא מָאל .ויְבֶאְל |

- 

 יצא

 - ח תֹואְרַל רַסָיו ּמְחַקְל םימימ בֶׁשֵַּו :ןושמש יִניֵעְּב רשיתו
 הדירַאה .תוונמ םירבד תדע הָנִהְו היראה תֶלּפִמ תא
 ט -ללָא ףלמ לכָאְו לולה דלוו וָּפַכ-לֶא והדר :שָבְדו
 : םָהל רינח"אלו ולְכאֹו םֶהָל תו ומָא-לָאָו ווָבָא
 ןיו :ׁשֶבְּדַה הדר הָיְרַאָה תיונמ
 אי יהיו ;םירוחפה ישעי ןֵּכ יִּכ הָָּׁשִמ ןושמש םש שעו
 רמו ותא יח םיערמ םישלש ּוחַקיו ותוא םָתֹואְרכ
 ודיגת ךגהדהםַא הָריִח םֶכָל אָנהַדּוחֶא ןושמש םֶהְל
 בכל יתתנ םִמאֶצְמּו השמה יִמְי .תַעְבִׁש יל ּהָתֹוא

 ולכות אל"סאו :םיִדָנְּב תֹפְלֲח םישלשו םיִיִֶס םיִשלש |
 זכישלש םיִניִרְפ םישלש יל םֶּתַא םָּתִמְּו ל ריגל
 :קדנעְמשנו ףתדיח .הָרּוח ול ורמאוו םיִדָנְּב תופילח
 אֵלְו קותמ אָצָי עמו לֶכֲאְמ אי טכאָהְמ טל רֶמאַ
 רעיבשה םויב | יהיו םיִמָ תֶׁשֶלָׁש הדיחה ריגהל ולי

 ₪ דתֶא ונָכ--דְגו ךׁשיִא-תֶא יתפ ןושמש"תשַאל ורמאה |
 .יטשרילה שאב ְךיִבָא תיבתֶאְו ךָתֹוא ףרשנךפ ַּפ הריחה
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 וט רמאתו יל ןושְמש תשא ךְבתו :אָלַה ּונָק םֶתאְרְק
 ןרמאיו ןירבס 4

 .םיּתשִלּפ יד ןּופ |

 60 0 8 םיטפוש

 טָאה ןוא ,ןעמוקעגפורַא זיא רע ןוא *
 = :טנָאועג טָאה ןוא ,רעטומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייו טלייצרעד
 = "כמעט יד ןופ הָנמִּת ןיא ןױשרַאּפסּבַײװ ַא ןעועג ּבָאה ךיא
 .ּבײװ ַא רַאפ רימ יז טמענ דנּוצַא ןוא ,םיּתשִלּפ יד ןּופ רעט
 זיא :רעטּומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז טנָאזעג םיא ּוצ טָאהי
 ןשיװצ ןּוא רעדירּב ענייד ןופ רעטכעט יד ןשיווצ ָאטינ
 ַא ןעמענ טסײג וד זַא ,ןױשרַאּפסּבײװ ַא קלָאפ ןצנַאנ ןיימ
  טגָאזעג ןּושמַש טָאה ?םיתשלפ ענעטינשַאּבמוא יִד ןופ ב*וו
 -ןלעפעגליֹוװ זיא יז םורָאװ ,רימ יז םענ :רעטָאפ ןייז ּוצ
 ןּבָאה רעטומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז ןּוא * .ןגיוא עניימ ןיא

 ןַא רע טכיז סָאד זַא ,טָאג ןופ זיא סָאד ָא טסּוװעג טינ

 ןּבָאה טײצ רענעי ןיא ןוא .םיתשלפ יד ףיוא דערסיוא

 ..לארשי רעביא טקיטלעװענ םיּתשִלּפ יד

 ןוא רעטָאפ ןייז טימ טרעדינעגּפָארַא ןושמָש טָאה י

 -גײװ יד ויב ןעמוקעג ןענייז ייז ןּוא .הָנמִּת ןייק רעטּומ ןייז

 ןגעקַא טלירּב בייל רעננוי ַא טשרע ,הָנמִּת ןופ רענטרעג

 רע ןּוא ,טָאג ןופ טסייג ַא םיא ףיוא ןעמוקעג זיא* .םיא

 .ןוא ;עלעקיצ ַא טסיירעצ עמ יװ יװַא ,ןסירעצ םיא טָאה

 טינ טָאה רע ןוא .טנַאה ןייז ןיא ןעוועג טינ זיא ךַאז ןײק

 -עג טָאה רע סָאװ רעטומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז טלייצרעד

 - טדערעג טָאה ןוא ,טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּואי .ןָאט
 = סנושמָש ןיא ןלעפעגליוװ זיא יז ןּוא ,ןישרַאּפסּבײװ רעד ּוצ

 | - .ןגיוא

 וצ יז ןעמּוקעגקירּוצ רע זיא םּורַא געט ןיא ןוא* |

 םעד ןּופ הלַבנ יד ןעז וצ טרעקרַאפ טָאה רע ןוא ,ןעמענ

 ןוא ןעניּב יאר א זיא בייל ןופ בייל םעד ןיא טשרע ,בייל

 זיא רע ןוא .ןסענעג קידנעייג ןוא ןעגנַאנעג זיא ןוא ,ןכעלפטנַאה ענייז ןיא טרַאשעגסױרַא סע רע טָאהי .קינָאה |
 טלײצרעד טינ ײז טָאה רע ןּוא .ןסעגעג ןּבָאה ייז ןוא ,ןבענעג יז טָאה ןוא ,רעטומ ןייז ּוצ ןוא רעטָאפ ןייז ּוצ ןעמוקעג
 ו .קינָאה םעד טרַאשעגסױרַא רע טָאה ּבַײל סבַײל םעד ןופ זַא

 .;טײצלָאמ א טכַאמעג ןטרָאד טָאה ןושמָש ןּוא .ןױשרַאּפסּבײװ רעד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה רעטָאפ ןייז ןוא יי
 קיסיירד טכַארּבעג יז ןּבָאה יוזַא ,ןעזעג םיא ןּבָאה ייז יוז ,ןעװעג זיא סע ןוא * .םירוחָּב יד ןָאט ןגעלפ יװַא םורָאװ !

 ןנָאז ביוא ;שינעטער ַא ןטָאר ךייַא טשרָאקַא ךימָאל :טגָאזעג ייז ּוצ ןושמָש טָאה * .םיא טימ ןעוועג ןענייז יז ןוא ,םירבח
 רעכיט ענענייל קיסיירד ןּבעג ךייַא ךיא לעװ ,ןפערט טעו ןוא ,טײצלָאמ םעד ןּופ געט ןביו יד ןיא ןנָאז רימ סע ריא טעו
 רעכיט ענענייל קיסיירד ןּבעג רימ ריא טלָאז ,ןגָאז ןענעק טינ רימ טעװ ריא רעּבָא בוא < .רעדײלק ננַאג קיסיירד ןוא
 :טגָאזעג יז וצ רע טָאה < .ןרעה יו רימָאל ןּוא ,שינעטער ןייד טָאר :טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה .רעדיילק גנַאג קיסיירד ןּוא

 ,ןסע ןַא סױרַא זיא רעסע ןּופ
 0 .רעסיז ַא סױרַא ויא ןקרַאטש ןּופ ןוא

 < סנושמָש ּוצ .טנָאועג ייז ןּבָאה ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעוועג ויא סע ןּוא י* .שינעטער יד ןגָאז טנעקעג טיג געט יירד ײז ןּבָאה |
 סרעטָאפ ןייד ןּוא ךיד ןענערּברַאפ רימ ןלעװ טינַא ,שינעטער יד ןנָאוסיוא ודנוא לָאז רע ןַאמ ןייד רעביא דער :ּבײװ
 טָאה ןוא ,םיא רַאפ טנייוועג ּבײװ סנּושמָש טָאה** ?ןײנ יצ ?ןעשרי ּוצ ודנוא ידּכ ןפורעג ודנוא ריא טָאה .רעייפ ןיא זיוה
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 יד טסָאה .ּביל טינ ןּוא טנייפ ךימ טסָאה ןדייס :טנָאועג
 רימ ןּוא ,קלָאפ ןיימ ןופ רעדניק יד ּוצ ןטָארעג שינעטער
 ,עז :טנָאועג ריא ּוצ רע טָאה .טגָאועגסױא טינ ּוטסָאה
 ןוא ,טנָאועגסיוא טינ ךיא ּבָאה ןעמַאמ ןיימ ןּוא ןטַאט ןיימ
 יד םיא רַאפ טנײװעג יז טָאה * ?ןנָאוסױא ךיא לָאז ריד
 סע ןוא .טײצלָאמ רעד ןעװעג ויא יז ייּב סָאװ געט ןּביז
 ,טגָאועגסױא ריא רע טָאה ,גָאט ןטעביז ןפיוא ןעוועג ויא
 יד טנָאועגסיוא טָאה יז ןוא ;טקירדעגוצ םיא טָאה יז לײװ
 ןשטנעמ יד ןּוא * .קלָאפ ריא ןופ רעדניק יד ּוצ שינעטער
 רעדייא ,גָאט ןטעּביז ןפיוא םיא ּוצ טגָאזעג ןּבָאה טָאטש ןּופ
 :ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא ןּוז יד

 ?קינָאה ןופ רעסיז זיא סָאװ
 ?בייל א ןופ רעקרַאטש ויא סָאװ ןּוא

 :טנָאזעג יז וצ רע טָאה
 ,טרעקַאעג טינ ּבלָאק ןיימ טימ טלָאװ ריא ןעוו

 .ןפָארטעג טינ שינעטער ןיימ ריא טלָאװ
 ןוא ,םיא ףיוא ןעמוקעג זיא טָאג ןופ טסיינ ַא ןּוא 5 5* | =
 ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןולקשַא ןייק טרעדינענּפָארַא טָאה רע
 ןּוא ;וטסיוא רעײז ןעמונעגוצ ןּוא ,ןַאמ קיסיירד ייז ןּופ
 ןּבָאה סָאװ יד ּוצ רעדיילק ןעננַאג יד ןּבעגעגּפָא טָאה רע
 ןּוא ,טמירגעג טָאה ןרָאצ ןייז ןוא ;שינעטער יד טגָאזעג
 ןוא * .ץוה סרעטָאפ ןייז ּוצ ןעננַאגעגּפױרַא זיא רע
 טָאה רע ןעמעװ ,סרבח ַא םענייז ןרָאװעג זיא בייוו סנושמָש

 .ךיז וצ טרבחענּוצ |

 ןופ געט יד ןיא ,םּורַא געט ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא וזה
 ַא טימ ּבײװ .ןייז טכּוזַאּב ןושמָש טָאה ,טינשצייוו |
 ןיימ ּוצ ןיינניירַא ךימָאל :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לקעּבנגיצ

 עג טינ םיא טָאה רעטָאפ ריא רעּבָא .רעמַאק ןיא ּבײװ

 .ןײגנײרַא טזָאל ןּוא ,ןגָארקעג טנייפ רעכיז יז טסָאה ּוד וַא ,טרעלקעג ךיא ּבָאה ןרעלק :טנָאזעג טָאה רעטָאפ ריא ןּוא *

 .םיטפוש

 חי

 מי

 :שֶאְּב ָהיֶבָא-תֶאְ התא ופרשיו םיִּתְשִלְּפ

 10 ,וט-17 ,די

 ילו ימע ינְבִל לָּתְדִמ הֶדיִחְה ינְפְבַהֲא אֵלְויְמאַנְׁשיקַר
 דלו יתדגה אָל ימאלו יִבָאָל הנה חל רֶמאּיַוהְָּדַּנִה אל
 הְֵּׁשִּמַה םֶהְל הָיְה-רֶׁשֲא םיִמָּיַה תַעְבְש ולָע כת :דיגא
 הדָריִחָה דתו ּוהתְליִצָה יִּכ הלידעו יעשה םֶַויְִַו
 םםֶרֶּמְב יִעיִבְשַה םֹיּבריָה יְִׁנַא לל ורמאיו מע יִנְכִל
 םהְל מאי יראמ זע הָמּו ׁשֹבדִמ קותמ"המ הָסְרמַה אֵּבָ
 יָלָע חלו :יִתָדיח םֶתאָצְמ אל ילְנעּב םֵּתְׁשַרֲח אלול
 הקינ שיא םישלש ! םָהָמ ד | ןולקשא דרו הָוהְי חור
 לעיו ופא רחיו הדיחה ירינמל תופילההותיותוצילח"תא
 גול הער רֶׁשֲא והפרמל ןושמש תשא יִהְּתַו :ּוהיִכָא תג

 וט
 ותשאדתֶא ןוָׁשְמִׁש דקָפו םיטח-ריצק יִמיִּכ םימָמ יהו
 ונְתְניאָלְו הָרדָחַה יִּתְׁשִא-לֶא הֶאְבִא רָמאו םיש יד
 ּהָתאֵנְש ָׂשייִכ יִּתְרַמָא רַמָא ָהיִבָא רָמאה האל ָהיֶבָא

 טיר ראי ו ווב

 - העמל הנתיו ותשא"תא א קל יב ינמתה =
 טהְל רמו

 רֶהאְו םָכָב יִּתְמִּקִנ--םִא יִּכ תא ןוטעקרמא ןושמש
 בש רו הָלּודְנ הָכַמ דריילע קוש םתּוא יו :לֶדְֶא
 הרָרּוהיִּב והיו םיתְשלפ ולעו - :םשע עלס ףיִעְסִּב
 ונילָע םתילע הָמָל הָדוהְי שיא ּורְמאֹּ : חלב ושְסויו

 .ךלו אמ 'ת | המא תיבדתאו אינ 71 גט קחב טמק זעט ,די -

 ריד ,ךיד טעּב ךיא ,יז לָאז ?ריא ןופ רענעש רעטסעווש ערעגניי ריא טינ זיא .רבח ןייד ּוצ ןּבעגעגקעװַא יז ּבָאה ךיא
 .זייב יז טימ וט ךיא ביוא ,םיתשלפ יד ןגעק ןייר ךיא ןיב לָאמ סָאד :טגָאועג ייז וצ ןושמָש טָאה .רענעי טָאטשנָא ןייז

 טָאה ןוא ,רעצלעהדנַארּב ןעמונעג טָאה רע ןוא ,סקיפ טרעדנוה יירד טּפַאכעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגענ יא ןושמָש ןוא +

 ַא ןדנּוצעגנָא טָאה רע ןּוא .ןטימ ןיא ,ןקע ײװצ ןשיװצ ץלָאהדנַארּב ַא ןָאטעגנײרַא ןוא ,קע ןַא וצ קע ןַא טרעקעגוצ

 --רַאפ טָאה רע ןּוא ;םיתשלפ יד ןּופ תואובת עקידעייטש יד ןיא טוָאלעגקעװַא יז טָאה ןוא ,רעצלעהדנַארּב יד ןיא רעייפ

 | .ןטרָאגטרעּבלײא ַא ויּב ןוא האּובּת רעקידעייטש זיּב גוטס ַא ןופ טנערּב

 = ,רעהָנמִּת םעד ןופ םידייא רעד ןושמָש :טגָאזעג ןעמ טָאה ?ןָאטעג סָאד טָאה רעװ :טגָאזעג םיּתשִלּפ יד ןּבָאה

 "רַאּפ ןּבָאה ןּוא ,םיתשלפ יד ןעגנַאנענּפױרַא ןענייז .רבח ןייז וצ ןּבעגעגקעװַא יז ןוא ,ּבײװ ןייז ןעמונעג טָאה רע לײװ

 .רעייפ ןיא רעטָאפ ריא ןוא יז טנערב
 לעװ ךָאנרעד ןּוא ,ךייַא ןָא ןייז םקֹונ ךיז שרעדנַא טינ ךיא זּומ ,סָאװ-ױזַא טוט ריא ביוא :טנָאזענ ייז וצ ןֹושמָש טָאהי

 .ןרעהפיוא ךיא

 .םָטיֵע ולעפ ןופ טלַאּפש םעד ןיא ןסעז

 .יחָל |

 .דעג ויא ןוא ,טרעדנעגּפָארַא טָאה רע ןוא .קַאלש ןסיורג ַא ,דנעל ןּוא קּור ןנָאלשעג ייו טָאה רע ןּוא *

 ןיא טײרּפשעצ ךיז .ןּבָאה 4 ןוא ,הדּוהי ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןוא ,םיתשְלפ יד ןעננַאגענפױרַא ןענייו
 :טנָאועג ייז ןּבָאה ?ודנוא ףיוא ןעמוקעגפיורַא ריא טייו סָאװרַאפ :טגָאועג הדּוהי ןופ רענעמ יד ןּבָאה *
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 צ ןָאפ וצ ןעמוקענפױרַא רימ ןענייז ןעושמִש ןדניב ּוצ רשֲאַכ 95 תֹוָׂשֲעַל יוניִלָע וׁשְמׁש-תֶא רָסֶאל ולמה 0
 00705  .ןדצוא ּוצ ןָאטעג טָאה רע יװ יװַא ,םיא א < סלה הָרּוהיִמ שיא םיפלא תשלש ודריו למל הש
 הדוהי :ןופ ןאמ ט טנויוט יירד טרעדינעגפָארַא ןּבָאה י* ונָּב םיִלָׁשְמייֵכ | ָהָעַרְי אֵלֵה ןושמשל ּורְמאֹּו םָמיִע לס
 וצ טגָאזעג ןבָאה יז ןוא ,םָטיֵע ולעפ ןופ טלַאּפש םעד וצ ושע יֵׁשֲאַּכ םחָל רֶמאֵי ּונָל ָתיׂשָע תאֹז-המּו םיִמָׂשלְפ
 ןקיטלעװעג םיתשלפ יד .זָא טינ ןעד ּוטסײװ :ןענושמָש = בי ףתתל ּונְדרָי ךרסאל ול .וחמאמ :םֶהְל יתישע ןּ יל
 | ?ןָאטעגּפָא אד ודנוא ּוטסָאה סָאװ טנייה ודנוא רעביא = ןיְִגְפִּתִּפ 2 ועבשה ןושמש םֶהָל רמו םיתשלפ"דיב

 | יוזַא ,רימ וצ ןָאטעג ןּבָאה ייד יו ;טגָאזעג ײז וצ רע טָאה ני ְךַּתְנּ ךֶרֶסֶאְל רַסָאייִּכ אל רגאל ול ורמאיו :םתא יב |

 רימ :טנָאועג םיא ּוצ 0 ןּבָאה 12 | .ייז וצ ןָאטעג ךיא ּבָאה םיִׁשָרֲח םיִתֹבֲע םינשב ּודְרְסַאָיַו ד ּךֶתיִמָנ אל תֶמָהְו םדיב

 רצרעביא ךיד ידכ ,ןדניב וצ ךיד טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה = 7 ועיִרַה םְָּׁשִלְפו יִהָל"דֲע אָביאֹוד ּועַלְסַהִמ לע
 יז לצ ןושמָש טָאה .םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג -רֶׁשֲא םיתבעה הָנייהִּתַ הָוהְי ַחּור ויל הַלְצְּתַו וְתאָרְקִל
 ןלַאטנָא' שנ טעװ ןיילא ריא זַא ,רימ טרעווש :טגָאועג | - וָרּוסֲא ופטיו שָאְב ּורֲעָּב רֶׁשֲא םיִּתְׁשִּפַּכ ווילט
 ןוא :.ןטייט טינ ךיד רימ ןלעװ ןטייט רעּבָא ,טנַאה רעײז | " תֹלְַּכ יה :שיא ףֶלֶא יִתֵֹּכַה רֹומֲחָה יֵחְלִּבםִיָתְרִמַח | ןיא ןבעגרעביא ךיד ןוא ןדעב ךיד רימ ןלעוו ןדעב דולב " 0 רֹומֲחַה יז יִתְלִּב ןוׁשְמִׁש רֶמאֹּה :שיִא ףלא הבי = ?ןייג :ןגָאז ּוצ יװַא ,טגָאזעג םיא ּוצ יז ןּבָאה * .רימ ףיוא וט קהה ד .חלשמ הרט .רימַחדיחל אצמ :ויָדָי לעמ
 יי | .ולעפ םעד ןופ טכַארּבעגפױרַא םיא פ ּתַתָנ הֶּתַא רמאו הלא ארקיו ראָמ אָמְצו יחל | | ןבָאה | ןוא יקירטש .עייב | .לווצ טימ ןדנובענ םיא ןּבָאה ייז - תמר אוהה םקָּמִל אָרְקו ודימ יהְלַה לש רפרל

 בש תש ו יָמִמ ואצו .יחלבדרשא ׁשּתְכַּמִה ולא טָאג ןופ טסײג ַא ןוא ;נעקטנָא םיא טלַאשעג םיתשלפ \ \ <
 ןענייז סמערָא ענייז ףיוא | קירטש יד ןּוא , םיא ףיוא ןעמוקעג

 ןּופ ןרָאװלג טנערּבעגנָא זיא .סָאװ סקַאלפ יו ױזַא ןרָאװעג

 5 יחְלַּב רֶׁשֲא ארוקה ןיע ּהָמָׁש ארק | ןּכלַע יחיו וקר
 . יו קירטשדעב עניז ןוא ,רעיפ : יעל ישב  לָאָשתִא פשה :הזה םה דע |

 ענייז ןופ ןכָארְקעצ ןענַיז רטשדניּב ענייז ןּוא ,רע 03 / גנט םיִרָשָ
 ןַא ןּופ קַאּבניק עשירפ א ןענופעג טָאה רע ןוא 2 .טנעה יב / | זמ 23% |

 ,ןעמונעג יז ןוא ,טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה ךוא ,לוייא א ;קְרילֵא אל הָנּז-השֶא םָׁשיאריו הָתְוַע ןוטמש =
 טָאה ושמש ןוא" : -ןַאמ ט טנזיוט | ריא טימ ןנָאלשעג ןא ב -לָכ ולדבר ובסיו הָנִה ןושמש אָּב רמאל | םיִתָּזַעְל
 | :שָאעג  רָאידע -טאל עָליִלַהלָכ וׁשְרָחְִיַו ריִעָה רעשּב הלילה
 ו : ןופ קַאּבניק רעד טימ | = -  -  גו םםקמ הֶלָיּלַה יִצֲחידַע ןושמש בּכְשיו :ּוהְנְנרהו רקפה
 0 .ואסנפיוה ףלוא סנפיוה = = = תומה יתְשְבו ריִעָה"רעָש תוָתָלַרְּב אמ הלילה צב

 - לויא ןָא ןופ קַאּבניק רעד טימ |

 ..ןַאמ טנויוט ןגָאלשעג ךיא ּבָאה <
 טָאה עמ א ;טנַאה יז ןופ קַאּבגיק ידי  ןפרָאעקעַ רע טָאה יװַא | ,ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא יי 5
 ₪0 טמ עיק ךפ 84 ר יי | | - .ביחָל-תַמָר טרָא םענעי ןפורעג

 ךרוד ןּבענעג + טסָאה ּוד :טנָאזעג טָאה ןוא ,טָאג ּוצ ןפורעג טָאה רע ע ןוא ,קיטשרָאד רעייז ןרָאװעג זיא רע ןּוא יל |
 ןלַאפעירַא .לעוו ןוא ,טשרָאד ןּופ ןּברַאטש ךיא לעװ ךנּוצַא ןוא ,העושי עסיורג עקיזָאדיד טכענק ןייד ןּופ טנַאה רעד
 ןיא סע ןּוא , ,יחְל ןיא סָאװ טרָא ןטליוהעגסיוא םעד ןטלָאּפשעגפױא טָאג טָאה *  .ענעטינשאבמוא יד ןּופ טנַאה רעד ןיא

 ןעמ טָאה םּורד .טבעלעגפָא ןּוא ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא טָאה ןוא ,ןעקנורטעג טָאה רע ןּוא ;רעסַאװ םיא ןּופ סױרַא |
 | .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב יחָל ןיא ויא סָאװ ,יאְרוקַהְדיִע ןעמָאנ ןייז ןפורעג

 .רָאי .קיצנַאװצ םיתשלפ י יד ד ןופ געט יד ןיא לארׂשי טּפשמענ טָאה רע ןוא ט

 ?גס ףשהב 'אה א"ס'די י,וט |

 ןוא ,טלננירעגמּורַא יז ןּבָאה .רעזַא ןעמוקעג זיא ןושמש .:ןגָאז ּוצ יוזא ,רעהֶזַע יד וטנָאזעננָא ןעמ טָאהני <
 וזַא- ;טכַאנ :עצנַאג ַא טעיאטרַאפ ךיז ןּבָאה ייז ןוא .,טָאטש .ןּופ רעיוט םייּב טכַאנ עצנָאג ַא םיא ףיוא טרעיולעג

 ןיא ןּוא ,טכָאג עּבלַאה .ויּב ןפָאלשעג ויא ןושמָש ןּוא* = .ןענרה םיא רימ ןלעװ ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןזיב  :ןגָאז וצ |
 ןוא ,ךעלדיטשייב עדייב יד .ןוא ,ל רעױטטָאטש םעד ןּופ ןריט יד ןעמונעגנָא טָאה ןוא ,ןענַאטשעגפױא רע זיא טכַאנ עּבלַאה

 :ןעמוקעג ריא 'וצ ויא ןּוא ,הנוז ַא יורפ ַא ןעועג ןטרָאד טָאה ןוא ,הָוַע ןייק ןעגנַאנעג זיא .ןושמָש ןוא* זט |

 . םעּר ןופ לַאווק* 2 < ,קָאבניק ןופ לגלעב :רעלַא .:קאבניק ןופ גנופרווקעווא : 00 .םִיָתָרֹמֲח רֹומֲח רֹומֲחַּה יטב ;ליפשטרָאװ א |
 | | / | | | .טפור סָאװ
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 ףיוא ןָאטעגפױרַא ןּוא ,לגיר ןטימ ןסירעגסױרַא יז טָאה

 ץיפש ןפיוא ןגָארטעגפױרַא ייז טָאה ןּוא ,ןע לסקַא ענייז

 | .ןֹורבָח רַאפ סָאװ גרַאּב םעד ןּופ

 ןגָארקעג ביל רע טָאה ,םעדכָאנ ןעוועג זיא סע ןּוא+ =

 .הלילד ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,קֵרֹוׂש לָאט ןיא יורפ ַא

 ,םיתשלפ יד ןּופ ןטשריפ יד ריא ּוצ ןעגנַאגענפױרַא ןענייז*

 טימ עז ןוא ,רעביא םיא דער :טגָאזעג ריא ּוצ ןּבָאה ןּוא |

 םיא ןענעק רימ סָאװ טימ ןּוא ,סיורג זיא חֹוּכ ןייז סָאװ

 רימ ןוא ;ןקינייפ ּוצ םיא ידּכ ןדניּב םיא ןּוא ,ןעמוקייב

 -רעּבליז טרעדנּוה טימ טנזיוט ןּבעג רעכעלטיא ריד דעה

 .קיטש

 ךיא ה ,רימ גָאז :ןענושמָש ּוצ טגָאזעג הלילד טָאה*- |

 וד סָאװ טימ ןּוא ,סיורג זיא חֹוּכ ןייד סָאװ טימ ,ךיד טעּב

 וצ ןושמָש טָאה' .ןקינײּפ ּוצ ךיד ןרעװ ןדנובעג טסנעק
 -נגיוּב עשירפ ןּביז טימ ןדניּב ךימ לָאז עמ א :טנָאזעג ריא
 לעוו ,ןרָאװעג טנקירטעגנייַא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ קירטש
 רעכעלטעיוװעג ַא יװ ון לעװ ןּוא ,ןרעוו טפַאלשעגּפָא .ךיא

 .שטנעמ
 -עגפױרַא ריא םיתשלפ יד ןופ ןטשריפ יד ןּבָאה* | =
 יא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ קירטשנויוב עשירפ ןביז טכַארּב
 ןּוא * .ייז טימ ןדנוּבעג םיא טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג טנקירטעג
 ַא יז טָאה .רעמַאק ןיא ריא ײּב ןסעוענ ןענייז רערעיול
 !ןושמש ,ריד ףיוא ןענייז םיּתשִלּפ :םיא ּוצ ןָאטעג גָאו
 ךיז טסײרעצ סע יװ ױזַא קירטשנויוב יד ןסירעצ רע טָאה
 .רעייפ טקעמשרעד רע זַא ,יורטשסקַאלפ ןופ ןרעווצ ַא
 .ןרָאװעג טסוװרעד טינ זיא חופ ןייז ןּוא

 םיטפיש

 :ןורְבִח ינֶפלַע רֶׁשֲא רַהָה ד

 תי

 16-4, וט

 שארילֶא םלעיו ויַפֲתְּכילַע םשיו חיִרְּבַה--םִע םַעָמַו
 בהָאו ןפדירחא יהו

 ינרס ַהיֶלֲא ולעב 3 !הָליִלְד ּהָמְׁשּו קרוש לח הָׁשֶא

 כודג ורֹּכ הָּמַּב יִאְרּו ותוא יִּתַּפ ה ורמאיו םיִמְׁשִלְּפ

 שיא ךלךפנ ונחנאו ותונעל ּוהוָנְרַסֲאַו ול סֵכיִנ ָּמַבּו
 -הרֶרינַה ןֹׁשְמׁשלֶא הלילד רֶמאּתַו !ףֶסֶּכ הָאֵמּ ףֶלֶא
 רֶמאֹּיַו :ְּךֵֹונַעְל רֶסֶאָת הָּמִבי לוד ְּךֶהֶכ הָּמַּב יל אנ
 רֶׁשֲא םיחל םיִרָתְי הָעְבִׁשְּב יִנְסַאי-סַא ןושמש הילא
 ינרס הלדולעו !םֶדָאָה דַחַאְּכ יִתָיהְו יִתיִלָחְו וברחדאל

 ּודָרְסַאְּתַו וברחדאל רֶׁשֲא םיחל םיִרָתי הָעְבִׁש םיתשלפ

 ןםיתשלפ ולא רֶמאָּתַו רֶדַחּב הל בשי בֵרֹאָהְו :םֶהָּב

 -יליִתּפ קָתְנִי רֶׁשֲאַּכ םיִרְִיה-תֶא קת ןוׁשְמִׁש ד לע
 ;ְליִלְ רֶמאֵּתַו :וחפ עדונ אלו שא ֹוָחיִרֲהַּב תרענה

 ירָּתִע םיִבְְ יִלָא רבדתו יב תלתה הנה ןושמש-לא
 רֹוָסָא--סָא ָהיֶלֵא רֶמאּיַו < !רָסֶאַּת הָּמַּב יל אָנ-הָדיִנַה

 הָכאָלְמ םֶהָב הָׂשֲעַנ-אל רֶׁשֲא םיִׁשָרֲח םיִתֹבָעַּב יִנּורְסַאָי |
 פי

 ָגי

 ױי

 םיתבע .לֶליֵלְּד חכו !םֶדָאָה רֶחַאְּכ יִתָיָהְ יִתלָחו
 ךיֶלָע םיִקְשַלָּפ ולא ֶמאֵּתַו םֶהָב והרסאתו םישדח
 :טּוחפ ויָתֹרְ לַעֵמ םֶקְּתנו רֶדָחּב בשי בֶראָהְו ןׁשְמַׁש
 רֵּבַרְַּ יִּב ְּתְלַתַה הָּנִה-דַע ןושמשדלֶא הָליִלְּד רמאֹתַ
 "בא היֶלֵא מא רפא הָמַּב יל הָדיִנַה םיִבְוִּכ ילא
 עקְתּתַו ;תֶכֶּמַמַה-םִע יִׁשאֹר תופלחמ עַבְׁש-תֶא יִנְרַאְּת
 ותְנשמ ץקיימ ןושמש דילע םיִתְׁשִלְּפ וילֶא רֶמאֵּתַו דתי
 .ךיא וילא רָמאְתַו : תַכֶּטַמַה-ִתֶאְו גָרָאָה דתָיהדתֶא עס
 תְלתה םיִמָעְּפ שלש הז יתא ןיא בלו ךיִתְבַהֲא רמאת
 ול הקצה יהו :ליִדָנ ְַחְ הָּמַּ יל ְּדְגהדאָלְו יב
 : ;ץרומְל ושּפנ רצקתו הלאו םִִמָיַהלְּכ ָהיֶרָבְרִב

 הפר לה "יט חתפנ :תח 'ה

 ,דנּוצַא .סנגיל טנָאזעג רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןופ טעּפשעג טסָאה ּוד ,עז :ןענושמש ּוצ טגָאזעג הלילד טָאהיי

 ןדניּב ךימ ןעמ לָאז ןדניב ביוא :טנָאזעג ריא וצ רע טֶאה * ?ןרעװ ןדנוּבעג טסנעק ּוד סָאװ טימ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז

 ."עג ַא יו ןייז לעװ ןוא ,ןרעװ טּפַאלשעגּפָא ךיא לעװ ,טעּברַא ןייק ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא יז טימ סָאװ קירטש עיינ טימ

 ,שטנעמ רעבעלניוװ

 .םיּתשִלּפ :םיא ּוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה יז ןּוא ,ייז טימ ןדנובענ םיא טָאה ןוא ,קירטש עיינ ןעמונעג הלילד טָאה <? =

 ַא יװ יװַא סמערָא ענייז ןופ ןסירעצ ייו רע טָאה .רעמַאק ןיא ןסעזעג ןענייז רערעיול ןּוא !ןושמש ,ריד ףיוא ןעציז
 - .םידָאפ

 רימ גָאז ;סנגיל טגָאזעג רימ טסָאה ןּוא ,רימ ןופ טעפשעג ּוטסָאה רעהַא זיּב :ןענושמָש ּוצ טגָאזעג הלילד טָאה יי

 ּפָאק ןיימ ןופ ןטכעלפ ןּביז יד ןּבעװנײַא טסעװ ּוד זַא :טגָאזעג ריא וצ רע טָאה .ןרעװ ןדנּוּבעג טסנעק ּוד סָאװ טימ

 .בעװעג םעד םימ

 טָאה !ןושמָש ,ריד ףיוא ןענייז םיתשלפ :םיא ּוצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה ןוא ,לקעלפ ןטימ טקיטסעּפַאּב ייז יז טָאה +

 .ּבעװעג סָאד ןּוא לקעלפבעוו סָאד ןסירעגסױרַא טָאה ןּוא ,ףָאלש ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז רע

 לָאמ יירד ןיוש ?רימ טימ טינ זיא ץרַאה ןייד זַא ,ביל ךיד ּבָאה ךיא :ןגָאז וטסנעק יוו :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה 55

 טָאה יז וא ,ןעוועג זיא סע ןוא 5 .סיורג זיא חֹוּכ ןייד סָאװ טימ טנָאזעג טינ רימ טסָאה ןוא ,רימ ןופ טעּפשעג ּוטסָאה

 .ןּברַאטש ּוצ טמעלקַאּב ןרָאװעג זיא לעז ןייז ויב םיא ּוצ ןענַאטשענוצ זיא ןוא ,געט עלַא דייר עריא טימ טקירדענּוצ םיא
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 .וצ טָאה ןוא ,ץרַאה ץנַאג ןייז טלייצרעד ריא רע טָאה" = = "לע הָלָעיאֶל הָרֹומ הָל רֶמאֹּי וֿל-לכיתא הלדדעו
 .ףיוא ןעמוקעגפיורַא .טינ יא רעסעמרעש ַא :טגָאעג ריא  רֶסו לּתְחַלְ--סַא ימא .ןטפמ יִנֲא םיקלָא רֶוְנייֵּכ ישאר
 .סרעטומ ןיימ ןופ ךיא ןיב טָאג ןופ ריזנ ַא םורָאװ ,ּפָאק ןײמ = ? הָליֵלְ ארו !םֶרֶאָה-לֶכְּכ יִתִייָהְו יִתיֵלָהְו יחכ יִנָּמִמ
 -ןָאטּפָא ךיז טעו ,ןרעװ ןרָאשענּפָא לָאז ךיא וַא .ןָא ביל = .םיתשלפינרסל ארקתו חלשה בלא הל רינההכ
 טָאלשג ּפָא לעװ ךיא ןוא ,חֹוּכ ןיימ רימ ןּופ 0 זריִלא לע וָּבל-לָּכיִתֶא הל ריִגְִדיִכ םעפה ולע מאל
 א ,ןרעװ טפַאלשעּפָא לעוו ךיא ןו | 5 ב היָכְרְּבַלע והנשיתו :םדיב ףסָּכַה ולעיו םיִתשלפ ינרס

 .ןשטנעמ עלַא יװ יװַא ןייז לעװ

* 

 א

 צל =

 .ילָחָתַו ושאר תופלחמ עמָשתַא חַלְנִתַו שיאְל אָרְקִּתַו
 .טלײצרעד ריא טָאה רע זַא ,ןעועג הלילד טָאה יי כ ןוקמש לע םיִקְשְלּפ רֶמאֹתַו גויִלָעַמ וחפ סו וטל
 .ןטשריפ יד ןפורעג ןוא טקישעג טָאה יז ןוא ,ץרַאה ץנַאג ןייז .אָל אּורְו רָעְנאְו םִעַּפְּב םעפּכ אָצִא מא ונָׁשִמ ץקה
 ,לָאמ סָאד ףיורַא טמוק :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיתשלפ יד ןופ | אכ דתֶאּורְקִנְיו םיִתׁשלַּפ הַא :וילעמ רֶפ הוה יכ עדו
 ןענייז .ץרַאה ץנַאג ןייז טלייצרעד רימ טָאה רע םורָאװ == | ןחוט יִהְיַו םִיַתְׁשִחְנַּב ּוהּורְסַאיַו הָתְזַע הוא ודירויו ויָניֵצ

 יז ןּוא ,םיתשְלפ יד ןּופ ןטשריפ יד ריא ּוצ ןעמוקעגפיורַא | בכ :חֶלְ רֶׁשֲאַּכ ַחַמַצְל ושארדרַעָש לחי :םיִריסָאָה תיִבְּכ

 :ןוא *  .טנַאה רעייז ןיא טלעג סָאד טכַארּבעגּפױרַא ןּבָאה ? ןנהל לינז כול .ופְסֶאְ םיאושלפ ינרסו
 - טָאה יז ןוא ;ינק עריא ףיוא טרעפעלשרַאפ םיא טָאה ז | = 15 תא ורב ניהלֶא ןתְנ ורמאיו הָחְמִׂשְלּ םהיהְלֶא <

 | דכ ּףרָמֶא יִּכ .םָהיֵהְלֶא-תֶא ילְלה םעַה ותא ואְריו :ּונֵביֹוא
 = .יָׁשאו וצרא בירחמ תֶאְו ונָבְיאתֶא נדיב וניהלא ןֵתָ
 הכ ערק ולְמאֹּו םָּבִל בֹמ יִּכ יה :ּנֵלָלֲה-תֶא הָּבְרִה
 | .םבירזסַאָה תיִכמ ןושמשל יאק ּנָל קָחְשיו ןושמשל
 "פיוא ךיז טָאה רע ןוא !ןושמָש ,ריד ףיוא ןענייז םיתשלפ רָמאַו :םיִדּומַעָה ןיִּב ותא ודימעה םהינפְל חציו
 לעו .ךיא :טגָאזעג טָאה ןוא ,ףָאלש ןייו ןּופ טּפַאכעג יִנֵׁשִמיַהַו יתוא הָחיִנה יב קיזחמ מה רעְגהלֶא ןושמש

 -רעדנַאנָאפ ךימ לעוו ןוא ,לָאמ עלַא יװ ןייגסיורַא = !םבֶהיֵלֲע ןעָשָאְו םהילע ןיִכְנ תיפח רֶׁשֲא םיִדְּמַעָה-תֶא|
 | יָא ארו טָאה טָאג וַא טסױװעג ט טינ טָאה רע ןוא .ןעלסיירט המ םיתשלפ ינְרַמ לפ הָּמָׂשְו םישגהו םישנאה אלמ תיפהו

 ,1 א, יי .םיא ןופ ןָאטעג = קוקשב םיִאֹרָה הֶׁשִאְו שיא טיִפְלֶא תָשְלָשּכ גָגִה-לַעְו |

 בָאה ןוא ,ןעמונעג םיא ןּבָאה םיתשלפ יד וא" =" יזהה נַארמאמ הוא שמש ארקה :ןוושמש
 םקנ הָמקִנַאְו םיהלֶאה הוה םעפה ךַא א ינלזחו אָנ
  טב |יָנָׁש-תֶא ןושמש תל !םיִׁשלְּפִמ יִניֵע יש תחא
 רֶהֶא מיל דָמָסִיו םֶהיֵלָע ןוכְנ תיבה רֶׁשֲא מַה יִדומַע

 ןטכעלפ ןביז יד ןרעשּפָא טוָאלעג ןוא ,ןַאמ ַא ןפורענוצ
 ןייז ןוא:,ןקינייפ ןּביױהעגנָא םיא טָאה יז ןוא ;ּפָאק ןייז ןופ

 :ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ** .םיא ןּופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה חֹוּכ

 "עגפָארַא םיא ןּבָאה ייז ןוא ;ןגיוא ענייז ןכָאטשענסיוא

 ענרעפּוק ןיא טדימשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,הָוַע ןייק טכַארּב

 ןּוא < - .שינעקנעפעג רעד ןיא ןלָאמעג טָאה רע ןּוא ;ןטייק |

 -כָאנ | ןסקַאװ ןּבױהעגנָא רעדיװ טָאה ּפָאק ןייז ןופ רָאה יד | היה ב ישמח 42 קםוסאה | קנשנ הכ קםימאו'אכ קלי

 יי ר .ןרָאװעג ןרָאשענּפָא זיא רע יװ םעד | 0/0 |

 ךיז ןוא ג טָאג רעײז וצ גנּוטכַאלש עסיורג א ןטכַאלש וצ טלמַאועגנײַא ךיו ןבָאה םיתשלפ יד ןופ ןטשריפ יד ז ןוא* 2

 סָאד ןוא יי 24 .ןענושמש טנייפ רעודנוא טנַאה רעזדנּוא ןיא ןּבעגעג טָאה טָאג רעודנוא :טגָאזעג ןּבָאה ייו םורָאװ ,ןעיירפ ּוצ

 ןיא ןּבענעג טָאה טָאנ רעודנוא :טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,טָאנ רעייו טּביולענ ןּבָאה ייו ןוא ,ןעֶזעֶג םיא טָאה קלָאפ |

 "רעד ערעודנוא טרעמענ טָאה סָאװ םעד ןּוא ,דנַאל רעזדנּוא ןופ רעטסיװרַאפ םעד ןּוא ,טנייפ רעודנוא טנַאה רעודנוא

 לָאו רע ןּוא ,ןענושמָש טפור :טגָאועג יז ןּבָאה ,ךעליירפ ןעװעג זיא ץרַאה רעייז זַא ,ןעװעג זיא סע ןּוא < .ענעגָאלש

 - ;"ז רַאפ } טכַאמעג קיטסול ךיז טָאה רע ןוא ,שינעקנעפעג ןּופ ןענושמש ןפּורעג ןעמ טָאה .ודנוא רַאפ ןכַאמ קיטסּול ךיז

 כ יי | 0 = .ןלייז יד ןשיװצ טלעטשעגקעװַא םיא טָאה עמ ןּוא |

 ןלייז יי יד ןּפַאטנָא לָאז ךיא ךימ זָאל :טנַאה רעד רַאּפ 5 ןטלאהעו םיא טָאה סָאװ לגניי םעד ּוצ טגָאזעג ןושמָש טָאה **

 טימ לּופ ןעװעג זיא זיוה סָאד ןוא" .יײז ףיוא ןענעלנָא ךימ לעװ ךיא ןוא ,ייז ףיוא טקיטסעפַאּב זיא זיוה סָאד סָאװ

 םורַא ןעװעג ןעניז ךַאד ןפיוא ןוא ;םיתשלפ יד ןופ ןטשריפ עלַא ןעװעג ןענייז ןטרָאד ןּוא ,רעּבײװ ןוא רענעמ

 וצ . ןּפורעג ןושמש טָאה* .קיטסּול ךיז טכַאמ ןושמִׁש יו טקיקעגוצ ןּבָאה סָאװ רעּבײװ ןוא רענעמ טנויוט יירד

 סָאד רָאנ ,ךיד טעב .ךיא ,ךימ קרַאטש ןוא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ןָא ךיז ןָאמרעד ,רַאה ּוד טָאג :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג

 : -עגמורַא טָאה ןושמש ןוא * .םיתשלפ יד ןָא ןגיוא עדייּב עניימ רַאפ המקנַא לָאמ ןייא ןייז םקונ ךיז ךימָאל ןּוא ,טָאג ,לָאמ

 י ר םענייא ; 4 ףיוא טרַאּפשעגנָא .ךיז טָאה ןוא ,ײז ףיוא טקיטסעּפַאּב ןעוועג זיא זיוה סָאד סָאװ ו ל עטסלטימ עדייב יד ןעמונ - |
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 ."ץבַע ישֶפִנ תַמִּת ןושמש רָמאו יו :ולאמשב רֶחֶאְו וָניִמיִּב ל | .רעקניל ןייז טימ םענייא ןּוא ,טנַאה רעטכער ןייז טימ

 .םָָה-לָּכילַעו םיִנרְּמַהיִלֲע | תיבה לו ַחֹכְּב טיו םיתשלפ | .םענייא ןיא ןברַאטש ךימָאל :טגָאזעג טָאה ןושמ ןואיי
 רשאמ םיִּבַר ֹותֹומְּב תיִמָח-רְׁשֲא םיִתֵּמַה ויהיו וָב"רֶׁשֲא

 - לתא יִאְׂשַו והיִבָא תוּב-לָכְו ויחָא ודרוו ;וייֵהְּב תיָמַה אל

 ַחְוָמ רב לֹואְּתְׁשֶא ןיבו עֵר ןיכ ותוא וכו  ולעיו ןפיוא ןוא ,ןטשריפ יד ףיוא ןלאפעננייַא זיא זיוה סָאד ךוא
 {הָנָׁש םיִרָשָע לאְרְשיתֶא טפט  אוהְויכֶא טָאה רע סָאװ עטיוט יד ןּוא .ןענירד סָאװ קלָאפ/ ןצנַאג

 יה .רע סָאװ יד יװ רעמ ןעוועג ןענייז ,טיוט ןייז ייב טייטעג

 מאל רמו !והְיְכיִמ ומָׁשֹ םִייפָא--רַהְמ  ׁשיִאיהַ א | יי .ןבעל יז יב טײטעג טָאה

 תְרַמֶא םנו תיִלֶא יאו ךל"חמל רֶׁשֲא ףֶסָּכַה הֶאֵמּו לא ןיז ןופ ויוה עצנַאג סָאד יא רעדירב ענַיז ןוא" -

 דורפ ומא רֶמאֵּתַו .ויתחסל ִנֲא יקא ףסכהדהנה יִנְֲאְּב ןיז ן : קאר

 רַמאָהו ִמַאְל ףֶמֶּכִ הָאמוחְְלָאתֶא בשמ :הֶָוהיל יִנָב ג = ,ןעמונעג םיא ןּבָאה ןוא ,טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה רעטָאפ
 ינבל ידמ .הוהיל 1 ףֵסּכַה--תֶא יִּתְׁשַּדְקִה שחקה מא = הָעֹרְצ ןשיװצ ןּבָארגַאּב םיא ןּוא ,טכַארּבעגפױרַא םיא ןוא

 ײ?רַא בשמו גדל ונָביִׁשֲא הֵּתַעו הבסמו לס תושעל ד .ןֵחֹונָמ רעטָאפ ןייז ןופ רבק םעד ןיא לֹואָּתשֶא .ןשיוװצ .ןוא

 | ףלוצל הָנְּתִּתַו ףֶסֶּכ טְיַתאָמ מא קה ָמִאְל ףֶסֶּכִה

 הָכיִמ ׁשיִאָהְו :ּודָיָכיִמ תיִבְּב יהו הָכָּפִמ לֵָּפ והׂשֲעַיַו ה | רייד 0
 -7ַחֶַא ךי-תֶא אֵּלִמְַו םיִפָרְתּו רופא שעַיו םיהלא תיֵּב ול |

 .לֵארְשיּב דלֶמ ןיא םֶהָה םִמּב :ןהכל לה ְבִמ ו ל :רעבעג םעד ןופ ןאמ א ןעװעג זיא סע ןואי :
 | חל תיֵּבִמ רענ דקו :השעי ויניָעְּב רשיה שיא ז  סָאהי .הָּכימ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םירפא |

 לו :םשדרג אקו יול .אוהו הָרּוהְי .תחפשממ הלוי ה | דלה טרעדנוה טימ טנויוט יד :רעטומ ןייז ּוצ טגָאזעג רע

 - אצמי רשאפ רוגל הלחי םחל תיֵּבִמ ריִעָהַמ שיאה ןוא ,ריד ייב ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןעציו סָאװ .קיטשרעּב
 -רֶמאֹי וָכְרַד תושעל הָכיִמ תיפידע םִָרְפֶא-רַה אבו 5

 בל תיֵּבִמ יִבָא יול וילֶא רֶמאַֹּו אובָּת ןיַאמ הָכיִמ ול

 הָכיִמ ול לֶמאֹו :אָצְמֶא רֶׁשֲַּב רוגל ךלה יִכָֹאְו הָדהְי י  :רימ יב רעבליז סָאד זיא טָא-ןרעױא עניימ ןיא טגָאז |
 תֶרָׂשֶע ְלוִֶּא יֵכנָאְ !הכלו באל יליהְיְהְ ִרָּמִע הָבְׁש עג :טָאועג רעטומ ןייז טָאה .ןעמונעג סע ּבָאה ךיא

 יא זיולַה לו ֶתיחַמּו םיִדָנְּב ךרעו םימָיל 3 ףֶכָּכ *  -מּוא טָאה רע ןוא* !טָאג ןופ ןוז ןיימ ןייז לָאז טשטנעב
 :וינָבַמ דַחַאְּכ 5 רעה יהיו ׁשיִאָה-תֶא תֶבׁשְל יִוּלַה

 תיִבְּב יהיו ןֵהֹכְל רַעָנַה הל יולַה ךִי-תֶא הֶכיִמ אֵלַי בי

 ,חֹוּכ טימ ןָאטעג גיוב ַא ךיז טָאה רע ןּוא !םיתשלפ יד טימ

 וג ג קיצנַאװצ לארש טפשמעג טָאה רע ןוא = יי

 -עג ךיוא סע טסָאה ןּוא ,ןטלָאשעג יז ןגעװ טסָאה ּוד סָאװ

 ןייז ּוצ קיטשרעּבליז טרעדנּוה טימ טנויוט יד טרעקעג

 ךיא ּבָאה ןקילייה :טגָאזעג טָאה רעטומ ןַײז ןּוא ,רעטומ

 | לתא 3  אחוטנץמק קי ןיימ רַאפ טנַאה ןיימ ןופ טָאג ּוצ רעּבליז סָאד טקילײהעג

 טָאה רע וַא ןּוא* .ןּבעגקירוצ ריד סע ךיא לעװ דנּוצַא ןּוא ;דליּב ןסָאגעג ַא ןּוא טצינשעג ַא ןכַאמ ּוצ ףיוא ,ןּוז

 ןּבעגעג סע טָאה ןּוא ,קיטשרעביו טרעדנּוה ייווצ ןעמונעג רעטּומ ןייז טָאה ,רעטּומ ןייז ּוצ רעּבליז סָאד טרעקענמוא

 ןוא * .זיוה סהָכיֵמ ןיא ןעוועג ויא סע ןּוא ,דליּב ןסָאגעג ַא ןּוא טצינשעג ַא טכַאמעג ןופרעד טָאה רע ןוא ,רעצלעמש םּוצ

 טנַאה יד טליפרעד טָאה ןּוא ,םיפְרּת ַא ןּוא דֹופָא ןַא טכַאמענ טָאה רע ןּוא ,טָאג ןופ זיוה ַא טָאהעג טָאה הָכיִמ ןַאמ רעד

 | | .ןהֹּכ א רָאּפ ןעװעג םיא וא רע .ןּוא ,ןיז ענו ןופ םענייא ןופ

 .ןגיוא ענייז ןיא טכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רעכעלטיא ;לארשי ןיא ןעװעג טינ ךלמ ןייק יא געט עי ןיא* 2

 ןוא , יול ַא ןעוועג זיא רע ןּוא ;הדּוהי ןופ החפשמ רעד ןּופ ,הדוהידםַחְל"תיִּב ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעװעג זיא סע ןּוא י

 וו ןטלַאהוצפיוא ךיז ,הדּוהייםֶחֶליתיֵּב ןופ ,טָאטש רעד ןּופ קעװַא זיא ןַאמ רעד ןּוא * .ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד ךיז טָאה

 טָאה* .רעטײװ געוו ןייז ןכַאמ ּוצ ,זיוה סהָכימ זיִּב םירפא ןּופ גרעּבעג םּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;ןפערט ךיז טעװ םיא

 "פיוא ךיז ייג ךיא ןּוא ,הדּוהי-םֶחֶל-תיֵּב ןּופ ךיא ןיִּב יול ַא :טגָאועג רע טָאה ?וטסמוק ןענַאװ ןופ :טנָאזעג םיא ּוצ הָכיִמ

 ַא רַאפ ןוא רעטָאפ ַא רַאפ רימ ײז ןּוא ,רימ ײּב ּביילּב :טגָאזעג םיא ּוצ הָכיִמ טָאה * .ןפערט ךיז טעװ רימ וו ןטלַאה

 -נײרַא יול רעד זיא .טסעק ענייד ןּוא ,רעדײלק טַאטשסױא ןַא ןוא ,רָאי ַא קיטשרעבליז ןעצ ןבעג ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןהפ

 רענייא יװ ױזַא ןעוועג םיא ייב זיא ןַאמרעגנוי רעד ןוא .ןַאמ ןטימ ןּבײלּב ּוצ טקיליװעגנייַא טָאה יול רעד ןוא 2 .ןעגנַאגעג

 זיא רע ןּוא ,ןחפ ַא רַאפ ןעוועג םיא זיא ןַאמרעננּוי רעד ןּוא ,יול םעד ןופ טנַאה יד טליפרעד טָאה הָכיִמ ןּוא * .ןיז ענייז ןופ =
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 . יי יל הוה ביִָייּב יעדי הָּתִע הָיֵמ רֶמאָ ;הָּכיִמ |
 תפל יי יולה להק

 ו
 א יזהה טֶבָׁש םֶָה םיִמָבּו לארשיב דלמ יא םֶלָהימיּב
 .אוהַה םֶּזַהירַע 5 הלפאל יִּכ תֶבָׁשְל הָלֲחְניִל-שִּקִבְמ
 זהָקֲחנְב לארש בט"ו

 - מאי א ץרָאה-תֶא לנהל טאָׁשָאמו הָעְרֶצִמ
 ?ריִּבידַע טיפה ואביו ץראקיתא וךלח וכל םֶהְלא
 ג וריִּכְה הֶּמָהְו הָכיֵמ תיפ"םע הָמַה :םש עולי הָכיִמ
 ָךאיֶבְהייֵמ ול ורמאנ םש ורוסי יולה רעה לוק--תֶא
 ד םָהְלַא רָמאִמ :הֶפ ךליהמו הזְּב הָׂשֹע | קאיהמו םלה |

 | :ןֶהְכְל ולי-יהָאָ יֵנֵרְּבְׂשַ הָכיֵמ יל הֶשע הָוִכְו הָוָכ
 ה ונפרד חלצתה הָעְדְִו םיקלאב אָנילַאָׁש ול ּודְמאֹּי
 וכל ןהפה םָהָל רֶמא - :הילָע םיִכְלְה ּונְחנֲא רשא
 ז וכלמ  ּוּהָביּוכְלק רֶׁשֲא םֶכְכְרִד הו חַכְנ םוָלָׁשְל
 | דרָשֶא םִעָה"ִתֶא וא השל ואביו םיִׁשָנֲאָה תֶׁשֶמַח
 חטפו | טקש םיִנֹדְצ שּפְׁשִמְּ חַמָבָל תֶבָׁשיּהָבְרקְּב
 הדָּמִה םקוחְרּ רֶעָע ׁשֵרֹוי ץֶרֶאָּב  רָכד םיִלָכַמ-ןיאו
 ח טבֵהיֵמֲא-לֶא ואביו !םָדָא-ע םֶהָלדיִא רבדו םינדיצמ
 :םבֶתא המ םֵהיֵחֲא םהל .ורמא לֶאָמְׁשֶאְו הָעְרֶצ
 י ץֶרָאָה-תֶא יאר יִּכ םהיֵלָע הָלֲעַת הָמק ּולְמאֹה
 זירָכלל ולצעתילא םישחמ םָּתִאְו דֶאְמ הָבֹוט הנה

 י חט םעילַא |ּואְבָּת םֶכֲאְבְ !ץֶרָאָה-תֶא ֶׁשָרָל אבל |
 רשאא םוקמ םֶכָרִיְּב .םיַחלֶא ָנְתנייֵּכ םִידָי תבחר ץראה |
 א שמ ַעְסו - !ץְרֶאְּב רשא .רֶבָד-לָּכ רוטחמ םשיא

 רוגה שיא תואמרשש לֵאָהְׁשֶאמּו הערשמ ינדח תחפשממ |
 גי ןֶפְ"לע ֹהָרּודיִב םיִרָעְי תירקְמ נח \ולעו :הָמָחְלִמ יִלְּכ
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 :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא ,טרעקרַאּפ |

 - 8 יי יב  םיטפש |

 - ףנּוצַא :טגָאזעג טָאה הָכימ ןוא = ,ןיוה סהכימ ןיא ןעוועג

 רימ זיא יול רעד זַא א ,ןקיטינאב ךימ טעװ טָאג זַא ךיא סײװ

 .ןהֹּכ ַא רַאפ ןרָאװעג

 .לארשי ןיא ןעוועג טינ ינ ךלמ ןייק וי ויא געט ענעי ןיאי : חי

 א טכוועג ךיז ןָד טבש רעד טָאה געט ענעי ןיא ןוא

 םיא ויא גָאט םענעי זיב םורָאװ ,ןצעזַאּב ּוצ ךיז ףיוא הלחנ

 ןופ םיטבש יד ןשיװצ הלחנ ַא רַאפ ןלאפענוצ טשינרָאג

 רעייז ןופ טקישעג ןֶד ןופ רעדניק יד ןּבָאהי .לארשי

 - ןופ ןעגנש עשידלעה ,ךיז ןשיווצ ןופ רענעמ ףניפ החפשמ

 סע ןוא ,דנַאל סָאד ןקוקוצסיוא ,לֹואָּתשֶא ןופ ןּוא הָערַצ

 טשרָאפ טייג :טנָאועג יז ּוצ ןּבָאה יל ןוא .ןשרָאּפוצסױא

 ןופ גרעּבעג םוצ .ןעמוקעג יז ןענייז  .דנַאל סָאד סיוא

 .טקיטכענענ ןטרָאד ןּבָאה ןוא ,ויוח סהָכיִמ ויּב םירפא

 טנעקרעד וז ןּבָאה יױזַא ,זיוה סהְכיִמ ןבעל ןענייז יז יו *

 ןיהַא ןּבָאה לז ןוא , יול םעד ,ןַאמנגנוי םעד ןופ לוק םעד

 ךיד טָאה רעוו

 וטסַאה סָאװ ןוא ?ָאד ּוטסּוט סָאװ ןוא ?טכַארּבעג רעהַא |

 | הָכיִמ טָאה יוזָא ןוא יװַא :טגָאזעג יז וצ רע טָאה* ?ָאד

 ןיב ךיא ןוא ,ןעגודעג ךימ טָאה רע ןוא ;רימ וצ ןָאטעג

 ;טנָאזעג םיא ּוצ 2 ןּבָאה .ןהֹּכ ַא רַאפ ןרָאװעג םיא
 = ןהפ רעד טָאה' ןקילנַאּב טעוו םיא ףיוא ןעייג רימ סָאװ ועוו רעודנוא ביוא ןסיוו ןלָאז רימ ידפ ,טָאג ייב טשרָאקַא גערפ
 .םיא ףיוא טייג ריא סָאװ געװ רעייַא זיא טָאג רַאּפ !םולשל טייג :טנָאזעג 2 ּוצ

 ןיא .סָאװ קלָאּפ סָאד ןעזעג ןּבָאה ןוא ,שיל ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,ןעננַאגעג רענעמ ףניפ יד ןענייזז |
 -טכַאמ א דנָאל יא ָאטינ ןוא ,רעכיז ןּוא קיאּור ,םינודיצ יד ןופ רעגייטש רעד יװ יֹוזַא ,טײקרעכיז ןיא טציז יו יוװ--ריא
 - .ןשטנעמ ַא טימ רעקרַאפ ןייק טינ ןּבָאה ןּוא , םינודיצ יד ןופ טײװ ןענייז יז ןוא ,ןעדווירק סעּפע ןיא לָאז סָאװ רעּבָאה

 סָאװ :טגָאזעג יז וצ ןּבָאה רעדירּב ערעײז ןּוא | ;לֹואָּמשֶא ןּוא הֶעֹרָצ ןיא רעדירּב ערעייז ּוצ ןעמוקעג 2 ןענייו* |
 טשרע ,דנַאל סָאד ןעועג ןּבָאה רימ םורָאװ ,יײז ףיוא ןײגפױרַא רימָאל ןוא ,ףיוא טייטש :טגָאזעג יז ןּבָאה" ?ריא ןטנָא
 ,טמֹוק ריא זַא* < ,דנַאל סָאד ןּברַא ןעמוק ּוצ ידּכ ,ןייג ּוצ ןליופ טינ ךייַא טלָאז ריא ?טנײװש ריא ןוא .טּוג רעייז ויא סע
 רעײַא ןיא ןּבעגעג סע טָאה טָאג ,רָאװרַאפ .טרָא ןיא םַארעג זיא דנַאל סָאד ןּוא ,קלָאפ ןקיאור ַא וצ ןעמוק ריא טעװ

 | | .דרע רעד ףיוא סָאװ ךַאז ןייק טינ טלעפ ןטרָאד סָאװ טרָא ןַא ;טנַאה |
 ןצמ טרעדנוה סקעו ,לֹואָּתשֶא ןו ןוא הָערְצ ןופ ,ןֶד ןופ החפשמ רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה יי

 | םורד ;הדּוהי ןיא ,םיִרָעייתְנרק ןיא .טרענַאלעג ןּבָאה ןוא ןענַאנעגפױרַא ןענייז יז ןוא * .המחלמיילּכ טימ טרּוגעגנָא -
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 ;גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב יזְד-הָוחַמ טרָא םענעי ןעמ טפור

 רעּבירַא ןענייז יז ןוא < .םיִרָעי-תַירק רעטניה ןיא רע

 ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,םירפא ןופ גרעּבעג םּוצ ןטרָאד ןופ |

 .זיוה סהָכימ זיּב

 ןענייז סָאװ רענעמ ףניפ יד ןפורעגּפָא ךיז ןּבָאה !*

 וצ טגָאזעג ןּבָאה ןּוא ,שיל דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןעגנַאגעג

 :רעדירּב ערעײז
 ןסָאגעג ַא ןּוא טצינשעג ַא ןוא ,םיפְרּת ַא ןוא ,דֹופָא ןַא ָאד
 .ןָאט ּוצ טָאה ריא סָאװ טסײװ ,דנּוצַא ןּוא ?דליּב

 םּוצ ןעמוקעג ןענייז ןוא ,ןיהַא טרעקרַאפ ייו ןּבָאה י*

 ןּבָאה ןּוא ,זיוה סהֶכיִמ ּוצ ,יול םעד ןאמנגנוי םעד ןופ זיוה

 ןַאמ טרעדנוה סקעז יד ןּוא* .דירפ ףיוא טגערפעג םיא

 רעדניק יד ןּופ סָאװ ,המחלמיילּכ ערעײז טימ טרּוגעגנָא

 ןוא * .רעיוט ןּופ גנַאגנייַא םייּב ןענַאטשעג ןענייז ,ןֶד ןּופ

 ,דנַאל סָאד ןקוקסיוא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ רענעמ ףניפ יד
 דעג סָאד ןעמונעגוצ ןּוא ,ןיהַא ןײרַא ,ןעגנַאנעגפױרַא ןענייז

 סָאד ןּוא ,םיפְרת םעד ןּוא ,דופָא םעד ןּוא ,דליּב עטצינש
 דנֶא םייּב ןענַאטשעג זיא ןהפ רעד ןּוא ;דליּב ענעטָאגעג

 טימ טרּונעגנָא ןַאמ טרעדנוה סקעז יד טימ רעיוט ןּופ גנַאג

 ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייו ענעי יו ןּוא* .המחלמיילּכ

 דליּב עטצינשעג סָאד ןעמונענוצ ןּבָאה ןוא ,זיוה סהְכימ

 ,דליּב ענעסָאנעג סָאד ןּוא ,םיפְרּת םעד ןּוא ,דֹופֲא ןטימ

 = ןּבָאה * ?ריא טוט סָאװ :טגָאועג ייז וצ ןהפ רעד טָאה ױזַא |

 ןייד ףיוא טנַאה ןייד ףיורָא ּוט !גייווש :טגָאזעג םיא ּוצ יז

 ןוא רעטָאפ ַא רַאּפ ודנוא ייז ןּוא ,ודנוא טימ יג ןּוא ,ליומ

 ןייא ייּב ןהפ ַא ןייז וצ רעסעּב ריד ויא .ןהפ ַא רַאפ

 . ןיא רעוייה עקיזָאדיד ןיא זַא ריא טסייוו

 (זכ) 26-13 ,חי

 יִהָחֶא הגה הוה טוה דע ןְדיהנַחִמ אוהה םוקמל וארכ
 :ריכידע ואמו םיִרפאדרה םשמ ּורְבַע :םיִרָע ורק :
 ץראהדתַא טיל םיכלהה םיִׁשָנֲאַה תשמח ונעיו :הכימ די

 .הָלֵאָה םיִתְבַּכ שי יִּכ םָמְעַדְיַה םֶהיֵחֲא-לֶא רְמאֹ שיל
 :וׂשֲעַת-הַמ וִעָּד הָּתַעְו דָכְּכַמּו לספו םיִפָרְּתּו דופא

 הכימ תיֵּב .ןלה .רענַה-תימ-לֶא ואָביו המ רו וט
 ילָּכ םיִדּונַח שיא תֹוָאֵמ--ׁשִשְו ּ!םלָׁשְ ול--לֲאְׁשִיו

 לע 1 :ןְדינְּבִמ רֶׁשֲא רעשה חַתַּפ םיִבָצִנ םָּתְמַחְלִמ +
 זֶמְש ואב ץֶרָאָה תֶא לגרל םיכלהה םישנאה תשמח
 הָכַָּּמַה-תֶאְו םיַפְרְּתַה-תֶאְו דוֿפַאַה-תֶאְו לסְפַהתַא ומקל
 יִלָכ רָתַה ׁשיִאָה תוֶאמ"ששו רעשה חַּתַּפ בצנ ןהפהו

 דופאק לֶמָּפ-תֶא דקו הכימ תי ואב הלאו :הָמָחְלִּמַה חי
 םָּתַא המ ןהפה םֶהיֵלֲא רֶמאּ הָכַּּמַה-תֶאְוםיִפָרְּתַה-תֶאְ

 נּמִע לו ךיפ-לַע ?רייטיש שדחה 19 ֹורְמאֹּו :םיִׂשֹע שי
 .שיא תיִבָל ןהכ ץתויה | בטה ןהכלו בָאָל ּונָליהְיהְ

 .םשי :לֵאְרׂשִיְּב החפשמלו טֶבָׁשָל ןהכ ד ּצְתְוַה וא דֶסֶא כ
 ילָסָפַהְדתֶאְו םיפרומדתֶאו רופא קה ןהפה בל

 דנְרֶאְו ףטההתֶא ומישו וכליו נפו !םֶעָה בֶרקְּב אבו אט
 תיֵּבִמ וקיחרה המח ּוםֶהיִנְפִל הבה הָנְקִּמַה בכ

 עג הָכימ תיב-ַע רֶׁשֲא םיִּתָּמַּב רֶׁשֲא םִׂשָנֲאָהְו הָכיֵמ
 בָהיִנְּפ וּמִי ְרייֵנְבילֶא ו זארקיו +ןְדייֵנְּבדתֶא ּוקיּבְדו כ
 טלָא-תֶא רֶמאֹה :ָּתְקָעְנ יִּכ ךליַמ הָּכיִמְל ּורְמאּיַו רכ

 דמו דש ילדהמו וכל ןהפה"תא םֶּתְחַקְל יִתיִׂשָע-רֶׁשֲא
 עֶמְׁשַּתילַא ןְדייְֵּ לא ומאה ל = יא ּורְמאָּת הָז הכ

 קרתפסַאו שפג ירמ םיִׁשָנֲא םֶכָב וַעְנְמִיוִּפ ּונָּמִע לק
 הָכיִמ אר םָעְרְדל ןדדינב וכל +ףחיפ שפנו ךָשְפִנ וכ
 ורק הֶּמֵהְו :וְתיִּב-לֶא בש ןפיז וטטמ מב םיִקָוִמיֵּכ וכ

 (ובק 'ת קרוש 'אכ

 -רעד ץרַאה סנהפ םעד ךיז טָאה * ?לארשי ןיא החפשמ ַא ייב ןוא טבש ַא יב ןהפ ַא ןייז רעדָא ,זיוה סנשטנעמ

 .קלָאּפ םעד ןשיווצ ןיירָא ויא ןוא ,דליב עטצינשעג סָאד ןּוא ,םיפְרת םעד ןּוא ,דֹופֲא םעד ןעמונעג טָאה רע ןוא ,טיירפ

 ןוא יפ סָאד ןוא רעדניק ענילק יד טלעטשענ ןּבָאה ייז ןּוא .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןוא טיירדעגמוא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא יז

 .סױרַאפ ךיז טטיג סָאד

 ויוה סהָכימ ןּבעל סָאװ רעוייה יד ןיא סָאװ ןשטנעמ יד ןענייז יװַא ,זיוה סהְכיִמ ןופ טרעטײװרעד ךיז ןּבָאה ייז יוו
 ענעי ןּבָאה .ןֶד ןופ רעדניק יד ּוצ ןפורעג ןּבָאה ייז ןוא * .ןֶד ןופ רעדניק יד טגָאיעגנָא ןּבָאה יז ןּוא ,ןפָאלעגפיונוצ ךיז

 "עג רע טָאה*+ ןפָאלעגפיוגוצ ךיז טסיב ּוד סָאװ ,ריד זיא סָאװ :ןהָכימ ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ןוא ,םינפ רעייז טרעקעגמוא |

 ךָאג סָאװ ןּוא ,ןעגנַאנעגקעװַא טייז ריא ןוא ,ןהפ םעד ןּוא ,טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ טָאג ןיימ ןעמונענוצ טָאה ריא :טגָאז <

 ןרעה טינ זָאל :טגָאזעג םיא ּוצ ןָד ןופ רעדניק יד ןּבָאה * !?ריד ויא סָאװ :רימ ּוצ ריא טנָאז סָאװ טנייה ?ךיא ּבָאה
 ןייד ןעננערּבמוא טסעו ןוא ,ךייַא ףיוא ןלַאפנָא ךָאנ ןלעװ טימעג רעטיּב ַא טימ ןשטנעמ םורָאװ ,ודנוא ייב לוק ןייד |

 .טניזעגזיוה ןייד ןּופ תושפנ יד ןּוא שפנ

 ,םיא ןופ רעקרַאטש ןענייז ייז זַא ןעועג טָאה הֶָכיֵמ ןּוא .געװ רעייז ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןָד ןופ רעדניק יד ןּוא *

 0 | .זיוה ןייז ןיא טרעקענקירּוצ ךיז ןּוא טיירדעגמוא ךיז טָאה רע ןּוא

 .ןד:ןופ רעגַאל *



 9 ,טי-(חכ) 27 חי =

 |-לַמ ואב \לדהיה רֶׁשֲא ןהה"תא הָכיִמ הָׂשָעירְׁשֶא תֶא |
 ריִָה-תֶאְו ברָהיפְל םֶתֹוא וכ חטבו טקש ' םַעְילַע של |

 חכ רָבָרְו ןודיצמ איָה-הָקֹוהְר יִּכ ליצמ א ;ׁשֶאְב ופרש
 ינו בוחריתיבל רֶׁשֲא קֶמָעָּב איִהְו םֶדָא-סִע םֶהָלדיא
 טכ ןד ֵׁשִּב ןָד ריִעָהיִמׁש ואְרְקִנ :הָב ובשמ ריִעָקתֶא
 ריִעָה--םֵׁש שיל םלּואו לארשול דל רֶׁשֲא םהיִבִ
 ל ִּב ןֶתְָֹהיִ לֶסָּפַד"תֶא ןְדייַנְּב םֶהָל מיק :הנשארל
 "דַע יִנָּדַה טְבׁשְל םִנָהְל יה ויָנְבּו אוה המי םשרג
 אל רֶׁשֲא הָכיִמ לָסָפתֶא םָהְל מישו :ץֶראָה תֹוָלָג םֹי
 :הֶלְשְּב םיהלַאָהתיב תֹוָה יל ה

 שי

 א יל שיא | יה לארי ןיא .ךֶלֶמּו םהָה םיִמָיַּב יהיו
 תריפמ שֶנְליִּפ הֶשא ולדחקו םִיַרְפָא-ַה יִתְכְרִּב רג
 ב תביא ותאמ לו ושנליפ וילָע הָוּתַו :הָרּוהי םָחָל
 ;רָעָבְרַא םיִמָי טְׁשייהְּתַו הָדּוהְ םָחְל תיּב-לֶא יבא
 הָּבל-לַע רגדל הילְחא ליו ּהָׁשיִא םקפ :םיִׁשָדָח
 ָהיִבָא תיֵּב ֹורֲאיִבְּתַו םירמח דָמָצְו מע ורעג ובישל
 ד לתִח ופיקוח :ותארקל חַמְשיו הלענה יִבֲא האָר
 = שליו ושי ללכאה ימי תֶׁשְלָׁש וָתִא בש הרע יֵבא
 ה זרכלל םקו רָקְפְב ומיכשיו יִעיִבְרָה םֹיַּב יהיו !םָׁש
 רֶחַאְ תל" בל עט יונָתֲח-לֶא הדעה יִבָא מא
 ו יבא .רַמא ותְשיו וחי םֶהיֵנְׁש ולא בש :ּוכֵלֵּת
 ז שיָאָה םֶקָ :דפל בשיו ןילו אָנילָאוה ׁשיִאָה-לֶא הרעה
 ה כב םפשו :םש ןליו ביו ונתֶח וּבדרַצְפַו תֶכלְל
 ְךֶבָבְל אָנידְעְמ הרצה יבא רֶמאַּו תָכְלְל * ישימחה םֹויַּב
 6 שואת םקמ :םֶהיֵנְׁש ולָכאיו םיוה תוטנזדע יִהְמִהִמְתִהְו
 הלענה יִבָא ינְתִח ול רָמא ורע שניסו אּוה תֶכָלְל
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 .טצעזַאּב ריא =

 ה | םיטפֹוש |

 = צג טָאה הֶכיִמ סָאװ סָאד ןעמונעג ןּבָאה יז ןּוא יי
 ןענייז יז ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ןהֹּכ םעד ןוא ,טכַאמ
 ןּוא ,קלָאפ ןרעכיו ןוא ןקיאּור ַא ףיוא , שִיַל ףיוא ןעמוקעג
 טָאטש יד ןּוא ,דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג יז ןּבָאה
 לָאו סע רעו ןּוא**  .רעייפ ןיא טנערּברַאפ ייו ןּבָאה
 ןופ טײװ ןעוועג ויא יז םורָאװ ,ןעװעג טינ זיא ןייז ליצמ
 -עג טינ יז ןּבָאה ןשטנעמ ַא טימ רעקרַאפ ןייק ןוא ,ןודיצ
 | | .בֹוחְריתיִּב "ב סָאװ לָאט ןיא ןעװעג זיא יז ןּוא ;טַאה

 יא ךיז ןּבָאה ןוא ,טָאטש יד טױּבעגּפָא ןּבָאה ייז ןּוא
 ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג ןּבָאה ייז ןּוא *י

 סָאװ ןֶד רעטָאפ רעייז ןּופ ןעמָאנ םעד ךָאנ ,ןֶד טָאטש רעד
 ןעװעג זיא שיל רעּבָא ;ןלארׂשי ײּב ןעװעג ןרָאּבעג זיא
 | .טשרעּוצ טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 טלעטשענפיוא ךיז ןּבָאה ןֶד ןופ רעדניק יד ןּוא יי
 .םעד םישרג ןופ ןוז רעד ןֶתְנוהי ןוא ,דליב עטצינשעג סָאד
 םייּב םינהפ ןעװעג ןענייז ,ןיז ענייז ןוא רע ,ןהשנמ ןופ ןוז
 טז ןּוא* .דנַאל ןּופ תולנ םעד ןופ גָאט ןויּב ,ןֶד טבש
 עטצינשענ סָאד ךיו ײּב טלעטשענפיוא ןטלַאהעג ןּבָאה
 זיוה סָאד סָאװ געט עלַא ,טכַאמעג טָאה הָכיִמ סָאװ דליּב
 .ןליש ןיא ןעוועג ויא טָאג ןּופ

 ךלמ ןייק ןעוו ,נעט ענעי ץ ןיא ןעוועג זיא סע ןואי =

 -עג יול ַא ןַאמ ַא טָאה ,לארשי ןיא ןעװעג טינ יא =

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןּוא ,םירפא ןּופ גרעּבעג קע ןיא טניֹוװ

 < ם"ווספעק ןייז ןּוא * .הֹדּוהייטְחְליתיֵּב ןופ בײװסּפעק ַא
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 םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא ,יירטמוא ןרָאװעג םיא זיא |
 ,ןַאמ ריא ןענַאטשעגפױא זיא* .טייצ םישדח ריפ ןעװעגּפָא ןטרָאד זיא ןוא ,הדּוהידםֶחָלתיִּב ןייק ויוה סרעטָאּפ ריא ּוצ
 - רָאּפ ַא ןוא גנוי ןייז ןעוועג זיא םיא טימ ןּוא ;ןרעקּוצמּוא יז ידּכ ,ןצרַאה ריא וצ ןדער ּוצ ,ריא ךָאנ ןעגנַאנעג ויא ןּוא |

 םיא טָאה יורפ רעגנוי רעד ןופ רעטָאפ רעד יװ ןּוא ;זיוה סרעטָאּפ ריא ןיא טכַארּבעגנײרַא םיא טָאה יו ןוא .ןעלוייא
 -רַאפ םיא טָאה ,יורפ רעגנוי רעד ןּופ רעטָאפ רעד ,רעווש ןייז ןוא * .םיא ןגעקטנַא טיירפעג ךיז רע טָאה יװַא ,ןעורעד

 = .טקיטכענעג ןטרָאד ןּבָאה ןוא ,ןעקנורטעג ןוא ןטעגעג ןּבָאה ייז ןוא ;געט יירד ןסעועג םיא יב ויא רע ןּוא ,ןטלַאה !
 ..ןייג וצ ןענַאטשעגפױא זיא רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיו ייו ןּבָאה ,גָאט ןטריפ ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא*

 רעד ןּוא ,טיורּב לקיטש ַא טימ ץרַאה ןייד רעטנוא ןעל :םידייא ןייז ּוצ טנָאזעג יורפ רעגני רעד ןופ רעטָאפ רעד טָאה
 ןופ רעטָאפ רעד ןוא ,ןעקנורטעג ןּוא ןסעגעג םענייא ןיא עדייב ןּבָאה ןּוא ,טצעזעג ךיז ייז ןּבָאה"  .ןייג ריא טעוו ךָאנ
 .ץרַאה ןַײד ןייגליווו זָאל ןּוא ,רעּביא קיטכענ ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,קיליװַאּב :ןַאמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה יורפ רעגנוי רעד
 -עג ןטרָאד רעדיװ טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשעגוצ זיא רעווש ןייז רעּבא ,ןייג וצ ןענַאטשעגפיוא ויא ןַאמ רעד ןּואי
 רעד ןּופ רעטָאפ רעד טָאה ױזַא ,ןייג וצ גָאט ןטפניפ ןפיוא ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה רע יװ ןוא* .טקיטכענ
 ןּבָאה 0 וא ;ךיז טגיינ גָאט רעד יב טלײװרַאפ ןּוא ,ץרַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,רעטנוא ןעל :טגָאזעג יורפ רעגנוי
 | - 0 - | : ..ןסעגעו עדייב

 רעד ןופ רעטָאפ רעד ,רעווש ןַײז רעּבָא ;גנוי ןייז ןוא בייווספעק ןייז ןּוא רע ,ןייג וצ ןענָאטשעופיוא זיא ןַאמ רעד ןואי
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 :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ,יורפ רעגנ <

 טָא ;ךיד טעּב ךיא ,רעּביא טקיטכענ ;טנװָא םּוצ טייג

 ןייד ןייגליֹוװ זָאל ןּוא ,ָאד קיטכענ ,גָאט רעד ךיז טצעז

 ,געװ רעיַא ףיוא ןרעדעפ ךיז ריא טעװ ןגרָאמ ןוא ,ץרַאה

 טָאה ןַאמ רעד רעּבָא * .טלעצעג ןייד ּוצ ןיינ טסעוו ןּוא

 ויא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,ןקיטכענ טלָאװעג טינ

 זיא סָאד-סּובי ןגעקַא ויּב ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,קעװַא

 ןּוא ,ןעלזײא עטלטָאועג רָאּפ א םיא טימ ןּוא--םִיַלָשּורי |

 |  .םיא טימ ּבײװסּפעק ןייז

 ןיוש גָאט רעד זיא ,סּובי ייב ןעוועג ןענייז ייז זַא 3

 ןייז וצ טגָאזעג טָאה ונוי רעד ןוא ,טרעדינעג רעייז ןעוועג

 -רעד ןיא ןרעקנייַא רימָאל ןּוא ,ךיד טעּב ךיא ,םּוק :רַאה

 .ריא ןיא ןקיטכענ ןּוא ,יסובי םעד ןופ טָאטש רעקיזָאד

 ןרעקנייַא טינ ןלעװ רימ :טנָאועג םיא ּוצ רַאה ןייו טָאה *

 רעדניק יד ןּופ טינ ויא סָאװ ,עדמערפ ןופ טָאטש ַא ןיא

 רע ןּואי* .הָעֹבֵג זיּב ןײגרעּבירַא רימָאל ;לארׂשי ןּופ |

 וצ ןענענעג רימָאל ןּוא ,םּוק :גנּוי ןייז ּוצ טגָאזעג טָאה

 הָעבְנ ןיא ןקיטכענ ןלעװ רימ ןּוא ,רעטרע יד ןּופ םענייא

 | .הָמָר ןיא רעדָא
 ןוא ;קעװַא ןענייז ןוא ןעגנַאגעג רעטייוו ייז ןענייו :*

 וצ טרעהעג סָאװ הָעבְג ייּב ןעגנַאגעגרעטנוא יז זיא ןּוז יד

 ןיינּוצניירָא ידּכ ,ןיחַא טרעקרַאפ ןּבָאה ייז ןּוא *  ,ןימינב

 טָאה ןוא ,ןעגנַאנעגנײרַא זיא רע ןוא .הָעבָנ ןיא ןקיטכענ
 טָאה שטנעמ ןייק רעּבָא ,טָאטש ןּופ קרַאמ ןיא טצעועג ךיז

 ןַא טשרע * .ןקיטכענ זיוה ןיא ןעמונעגנײרַא טינ ייז =

 ןיא ,דלעפ ןיא טעּברַא ןייז ןּופ ןָא טמּוק ןַאמ רעטלַא

 --רַאפ גָאט רעד ,רָאנ עז

 . םיטפוש |

 ןרי

 טי

 - 23-10 טיר

 לא םּיַה תונח הוה איל בורק סויה הָפְ איהה

 טוב

 רעה \רָמאַ דאמ דב םיַהְו סויע בה מע -
 לנו תאוה יקובוהדריעדלַא הָרסִנ אָזהֶכְל וינדַאלֶא
 רֶׁשֲא יְִכָנ ריעְילֶא לופנ אל וינדא ויִלֶא מא זהב
 ולענל מא :הָעְבְנְדַע ונרבעו הָּנַה לארְׂשִי נְִּמאַל
 |. (הרמרב יִא הָעְגְנב ונל] תומקמַה רַחַאְּב הברק ל
 רֶׁשֲא הְָבִּנַ .לָצֵא שָמָשַה 'םהל אֵבָּתַו וכליו ורבע
 בָהְרְּב בש או הָעְבִגַּב ןולל אובל םש ורסיו :ןֶמָינִבְל
 .ׁשיִא | הנה ל הָתְוַּבַה םֶתֹוא-ַּמַאְמ שיא ןיִאְו ריִָה
 םִיַרְפֶא רהמ ׂשיִאָהְו בֶרֶעְּב הֶדָׂשִהִמ ורשעמדמ אב זק
 - וָניֵע אָשמ .ינימָי יִנְּב םוקמה יִׁשְנַאְו הָעְבִּנַּב רֶניאּוהְו
 .ןקזה ׁשיִאָה רֶמאֹיו ריִעָה בְֹרּב ַהֵראָה שיאָהדתא אָריַו
 "תי ּונְחֹנֲא טירְבע ויִלֶא רמה :אובַת ןיאמו ךלת הֶנָא
 דע דאו יִכֹלֲא םָּׁשִמ םִיַרְפֶארַה יֵתְּכריידַע הָדּוהְי םֶח
 ףפאמ שיא ןיאְ ךלה ינא הָוהְי תֹמתֶאְו הָדּוהְי םחְליתיב
 גו ּוניֵרֹומֲחַל שי אופקמ"סנ ןֵכָּת-םַנְו ּ!הָתְיְּבַה יתוא
 רִמְחַמ ןיא ףידבעדמע רענל) קתמאל) ילדשי ןויו םהל -
 ףְרופחמ"לּכ קר ךל םולש ןקזה שיאה רֶמאֹ רב
 םיִרֹומֲחַל לובי ותיִּבל 5 :ןלָּתְילַא בוחרב קד לע
 םָּבְלְתִא םיִבימימ מַה גּוּתְׁשִ ּולְכאיַו םהילגר וצֲחְרי

 זַַּה-תֶא ובס לֵעילְבייְב יִׁשְנַא .ריִעָה יִׁשְנַא הֵּנִהְו <
 ןקזה תיבה לע שיאה"לָא ורמאיו תלדהדלע םיִקּפּדְִמ
 אציו :ונעדנו ךתיּב-לֶא אָּכ-רׁשֲא שיִאָהתֶא אֵצֹוד רמאל
 יל יהא"לא םֶהֵלֲא מא ִיַּבַה לעב ׁשיִאָה םֶהיֵלֲא
 א-ב

 ירק לבו. א> | הרסה =

 יד ןּוא ;הָעבִנ ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע רָאנ ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןּופ ןעוועג ויא ןַאמ רעד ןּוא ;טנװָא

 ןַאמ םעד ןעורעד טָאה ןּוא ,ןגיוא ענייז ןביוהענפיוא טָאה רע יװ ןוא *  .רענימינב ןעווענ ןענייז טרָא םעד ןּופ ןשטנעמ

 ?וטסמוק ןענַאװ ןּופ ןּוא ?וטסיינ ןיהּוװ :טגָאזעג ןַאמ רעטלַא רעד טָאה יװַא ,טָאטש ןופ קרַאמ ןפיוא רעייגכרוד םעד

 ןּוא ,ןטרָאד ןופ ןיּב ךיא .םירפא ןופ גרעּבעג קע םּוצ הדּוהייםָחְלתיֵּב ןופ רעּבירַא ןעייג רימ :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה א

 ןוא 5 .זיוה ןיא ןײרַא טינ ךימ טמענ שטנעמ ןייק ןּוא ,ךיא ייג ויוה סטָאג ּוצ ןוא ,הדּוהייםֶחְליתיַּב ןייק ןעגנַאגעג ןיּב ךיא

 ,טסניד ןייד רַאפ ןּוא ,רימ רַאפ ןײװ ןוא טיורּב ךיוא ןַארַאפ ןוא ,ןעלוייא ערעודנוא רַאפ רעטופ יא יורטש יא ןַארַאֿפ

 !ריד ּוצ דירפ :טנָאזעג ןַאמ רעטלַא רעד טָאה < - .ךַאז ןייק טינ טלעפ סע ;טכענק ענייד טימ סָאװ גני םעד רַאפ ןּוא

 | | .ןקיטכענ טינ ּוטסלָאז קרַאמ ןפיוא רָאנ ;רימ ףיוא ןייו רָאנ ןלָאז ןשינעפרעדַאּב ענייד עלַא

 ןשַאװעג ןּבָאה יז ןּוא ;ןעלזיײא יד רַאפ רעטופ טשימרַאּפ טָאה ןּוא ,ויוה ןייז ןיא טכַארּבעג םיִא טָאה רע ןּוא יי

 | | =  .ןעקנורטעג ןּוא ןסעוענ ןּבָאה ןוא ,סיפ ערעײז

 ןּבָאה ,ןעגנּוי עקיטכערטרעדינ ןשטנעמ ,טָאטש ןּופ ןשטנעמ יד טשרע ,ץרַאה רעייז ליוו יװַא ןעוט יז

 ,טָאּבעלַאּב םעד ןַאמ ןטלַא םעד ּוצ טגָאזעג ןּבָאה ײז ןוא ,ריט רעד ףיוא קידנּפַאלק ,ויוה סָאד טלגנירעומּורַא

 זיא = .ןענעקרעד םיא ןלָאו רימ ידּכ ,זױה ןייד ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ןַאמ םעד סױרַא גנערּב :ןגָאז ּוצ יױזַא

 ןייק ןָאט טינ טלָאז ריא !רעדירּב ,טינ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןּוא ,סָאּבעלַאּב רעד ןַאמ רעד יו וצ ןעגנַאגעגסױרַא



 :5 ,3-24 ,טי 2 :

 - שָעְת"לא יִתיֵבילֶא הוה ׁשיִאָה אפר ירחא אָנ עת
 .דכ -הֶאיִצֹוא ּוהְׁשְנַליִפּו הֶלּותְּבַה יתב הגה תאוה .הָלָבְנַה-תֶא

 שיאלו םֶכיֵניעַב בֹוּמַה םֶהָל ּושַעַו םֶתוא ו .טְתוא א
 הכ םיִשְנאַה ובָא"אַלְו :תאֹוַה הלבנה רב שעת אל לה
 ץוחה םֶהיֵלֲא איו ושנליפּב שיאה קזחו 5 עמשל
 הוחְלשיו רקפהדדע הֶלְיִלַהְלְּ הָבלֶלַעְתִ ּהָתֹוא ועְדַיו

 וכ "לפַתַ רקפה תֹנְפִל הֶשאָה אָכְּתַה :רחָשה .תולעב |
 וכ בקו ;רֹואָה-דע םָׁש ָהיֶנֹורֲא-רֶׁשֲא .ׁשיִאָה-תיֵּב תַחָּפ
 | וכל תקלל אצמ תיפה תותְלד ולּתְפו רקפפ ָהיֶֹדֲא
 - ףפה"לע היד תיבה חַתַפ תל ושנליפ השאה הנחו
 חכ רֹומֲהַהלַע ; החסיו הנע ןיִאְו הָכְלִ ימוק ָהיֵלֵא מאי
 טכ ןרָא זר ֹותיֵב--לֶא אָבְו :ימלמל דלה ׁשיִאָה םקנ
 .רָׂשָע םיגטל היִמְצֲעַל הָהּתִנַָ ְליְִּב קיו הלְלֲאַּמַה
 ל הָאֹרְ-לָב הָיָהְו :לארשי לּוכג לֶכְּב החלשיו םִיחְתִנ
 נב תֹלָע םֹימָל תא טְתארַיאַלְו התחל ר רַמָאְו
 הל 5 םכקרמיט הוה םוה דע םִיַרְצִמ ץֶרָאמ טאָר

 | | .גורכדו ּוצָע
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 א מל רלֶא ׁשיְִּכ הזעה ה לטקתו לארי ביל לאציו
 ב ּובְצְיִתִו !הָּפְצִּמַה הָוהי-לֶא ֶעְִּנַה ץֶרֶאו עבָש ראית <

  םיִקלָאָה םִע להק לֵאָרְׂשִי יִמְבִׁש לּפ טעֶה-לָּכ תונפ
 ו ועמשו = = :ברח חלש ילְנַר ׁשיִא .ףלַא תואמ עפרא
 - יב חמא הָּפְצִּמַה לארשידיינב ּולָעיריִכ יב ןנֶב -
 ד שיִאָה ןעו .:תאוה הערה התה הכיא ורב לֶאְרְשי
 | ץמנבל רֶׁשֲא הָתְצְבִגַה | רמאיו הָחְצְרּה השאה שיא ולח
 .ה זידָפְבנַה ילעפ ילָע ומקיו .וןלל יוענליפו ינֲא יתאּב
 יִׁשְנליִפ-תֶאְו גל ומ ותא חָלָל ִיַּבַה-תֶא יִלָע ּוּבְסי

  לצכ 3 ,כ  פיסב חחפ'תכ  יק תלעכ"הב ,טי

 - .הֶלָמנ

 'ויא ןַאמ רעקיואדרעל זַא טעדֿכָאנ ,ְךייַא טעב ךיא ,זייב
 .עקיוָאדיד ןָאט טינ טלָאז ריא - ;זיוה ןיימ ןיא ןעמוקעג

 :ןייו ןּוא ,יורפגנוי יד רעטכָאט ןיימ זיא טאי
 | ,ןענערּבסױרַא ל ;ךייֵא טעּב ךיא ;ךימָאל - ;בייווספעק
 :ערעייִא ןיא טוג ןיא סָאװ יז ּוצ טוט ןוא ,ייז טקינייפ.ןוא
 עקיָאדיד ןָאט טינ היא טלָאז ןַאמ ןקיואדמעד רָאנ ,ןגיוא
 -- -.ךַאו עכעלדנעש

 רצ .ןרעהוצ טלָאװעג ט טינ .ןּבָאה ןשטנעמ יד רעּבָא

 סורא ןּוא ,ּבײװסּפעק ךייז ןעמונעגנָא ןַאמ רעד טָאה .םיא

 | ןוא ,טנעקרעד יז ןּבָאה יז ןּוא.. ;ןסיורעד יז וצ טכַארּבעג
 יז .ןּוא ,ןעֶניִגַאּב יב טכַאנ עצנַאג ַא טרעטַאמעג יז ןּבָאה

  ,ןעגנאוענפיוא עא ןגרָאמירּפ רעד ןעװ טזָאלעגקעװַא

 קא א ,ןעניואב ביה ןיא ןעמוקעג זיא יורפ יד ןּוא *

 ,סנָאמ םעד ןופ | גנָאנניײַא .ןיא ןגעלעג ןּוא ןלַאפענרעדינא

 ןרָאװעג זיא א סֶע יב ,ןעװעג ןטרָאד ו זיא רַאה ריא סָאװ ויוה

 : ,ירפ רעד / ןענַאטשעגפױא זיא רַאה ריא ןּוא *

 - ןייג ּוצ סיֹורַא ןיא ןּוא , ויוה ןופ ןריט יד טנפעעג טָאה ןוא

 רטעלי .,*ווספעק ךייז ,יורפ יד טשרע ,געוו ןייז ףיוא

 פיוא טנעה עריא טימ ויוה ןופ גנַאגנייַא ןיא ןלַאּפעגרעדינַא =

 וא: ,ףיוא ייטש :טנָאועג ריא ּוצ רע טָאה* .לעװש

 יז רע טָאה .טינ טרעפטנע :רענייק רעּבָא ;ןייג רימָאל

 :"עגפיוא ויא ןַאמ ר רעד ןוא -;לזײא ןפיוא ןעמּונעגֿפױרַא

 2 עמ ,םייה ןַײז ּוצ-קעװַא זיא ןּוא ,ןענַאטש

 | -טּפעק יז ןעמּונעגנָא טָאה ןוא ,רעסעמטכַאלש םעד ןעמונעג טָאה ןּוא זיוה ןייז .ןיא ןעמוקעג ויא רע ןּוא =
 קרָאמעג ןצנַאג ןיא טקישענרעדנַאנַאפ יז טָאה ןוא ,רעקיטש ףלעווצ ןיא ,רעדילג עריא ףיוא ןטינשעצ יז טָאה ןּוא ,ּבײװ

 ןעועג טינ ןוא ןעשעג טינ ויא סָאװײװַא :טנָאזעג טָאה ,ןעועג סע טָאה סָאװ רעכעלטיא ,ןעװעג זיא סע ןוא * ..לארׂשי ןּופ |
 - "אב ..גָאט ןקיטנייה ףיוא .זיּב םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייו לארשי ןופ רעדניק יד סָאװ גָאט םעד ןופ ןרָאװעג

 6 ך ריס יי 0/0 | | !טדער ןוא ,הצע ןַא טלַאה ,םעד ןגעוו ךייַא טכַארט

 הא ןוא ע עַבָׁשירַאּב ּןיב ןוא ד ןּופ ,ןַאמ ןייא יו הדע עצנַאג יד ןוא ,לארשי ןופ רעדניק עלא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייזי ב

 ןופ םיטפש עלַא ןּופ ,קלָאפ- ןצנַאג .ןּופ .רעײטשרָאּפ יד ןֹוא * .הָּפצִמ ןייק טָאג ּוצ טלמַאזעגניײַא ךיז טָאה ,דָעלִג <
 .ַא ןעיצ סָאװ רעייגסּופ טנזיױט- טרעדנוה .ריפ- ,קלָאּפ סטָאג ןּופ גנולמַאונײַא רעד ןיא טלעטשעג ךיז ןּבָאה ,לארשי
 ידי ןוא-:הָּפצִמ ןייק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז לארשי ןּופ רעדניק יד ןֶא טרעהעג ןּבָאה ןימינב ןּופ רעדניק יד .ןּוא *- .דרעווש
 | .,זלּב .עקיזָאדסָאד ןעשעג זיא יװַא יװ ,טלייצרעד :טגָאזעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק

 לה מע א1 ה לבב ה"י

 סָאװ הָעּבִג ןייק :טנָאועג טָאה ןוא ;יורפ העטעגרהרעד רעד ןוֿפ ןַאמ רעד , יִוֵל רעד ןַאמ רעד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה* -

 נעמט יד ףימ'ףיֹוא ןענַאטשענפיוא ןענייזי .ןקיטפענ ֹוצ ,ּבײװסּפעק ןיימ ןּוא ךיא ,ןעמוקעג ךיא יב ,ןימינּב ּוצ טרעהעג

 - ם"יוספעק ןיימ ןוא ,ןעגרה וצ טּכַארטעג יז ןֿבָאה ךימ - ;טּכַאנ ייב רימ ם םּורַא ויוה סָאד טלננירעגמּורַא ןּבָאה ןוא ,ּהָעבָג ןופ
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 ךיא ּבָאה* .ןּברָאטשעג ויא יז זיב טקינייפעג יז ןּבָאה

 ּבָאה ןוא ,ןטינשעצ יז ּבָאה ןּוא ,בייווספעק ןיימ ןעמּונעגנָא
 - ןופ הלחנ רעד ןּופ דלעפ ןצנַאג ןיא טקישעגרעדנַאנַאפ יז

 ַא ןוא טייקכעלדנעש ַא ןָאטעג ןּבָאה ייז םורָאװ ,לארשי

 ןופ רעדניק ,עלַא ריא טײז טָא* .לארׂשי ןיא הֹלָבנ

 .הצע ןּוא דיישָאּב רעיא רעהַא טינ ,לארׂשי

 ןייא יװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןביוהעגפיוא ךיז טָאה *

 דעג ןייז ּוצ רענייק ןייג טינ ןלעװ רימ :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןאמ

 !זיוה ןייז ןיא רענייק ןרעקניַא טינ ןלעװ רימ ןוא ,טלעצ

 :הֶעַבְג וצ ןָאט ןלעוו רימ סָאװ ךַאז יד סָאד ויא דנּוצַא ןואי

 ןעצ ןעמענ ןלעװ רימ ןוא * .לרֹוג טיול ריא .ףיוא ןייג

 ןּוא ,לארׂשי ןופ םיטבש עלַא ןּופ ,טרעדנוה ןּופ ןַאמ

 וצ ףיוא ,טנויוט ןעצ ןּופ טנזוט ןּוא ,טנויוט ןופ טרעדנּוה

 יז זַא ,ןָאט ןלָאז יז ידּכ ,קלָאפ ןרַאפ וייפש ןעגנערב

 יז סָאװ הלָבנ רעצנַאג רעד טיול ,ןימינּביעַבְנ ּוצ ןעמוק

 .לארשי ןיא ןָאטעג טָאה

 דעגנייִא ךיז ןּבָאה לארׂשיו ןופ רענעמ עלַא ןוא 11

 ןוא < .ןַאמ ןייא יו טפעהַאּב ,טָאטש רעד ףיוא טלמַאז

 ןצנַאג ןכרּוד ןשטנעמ טקישעג ןּבָאה לארשי ןופ םיטבש יד

 ןעשעג ָאד זיא זייב ַא רַאפ סָאװ :ןנָאז ּוצ יֹױזַא ,ןימינב טבש

 יד ,ןשטנעמ יד סױרַא טיג דנּוצַא ןּוא* ?ךייַא ןשיװצ

 ןלעװ רימ ןּוא ,הֶעבִנ ןיא סָאװ ,ןעננוי עקיטכערטרעדינ

 .לארׂשי ןּופ זייב סָאד ןעמַארסיוא ןּוא ,ןטייט ייֵז
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 -לָמְּב ָהֶמֶּלִׁשֲאָו ָהְסְּמנֲָ ליב ַתֹאְו :תֹמּתַ וש ו
 הגה :לֶאְרְשיְּב הלבנו המ ּושָע יפ לארשי תלחנ הרש ו
 קמ :םֶלַה הָצֵעְו רָבּד םֶכָל ּובָה לֶאְרש יב םֶכְּלִכ ח

 אל ולֲהֶאָל שיא ףלנ אֵל רמאל דָחֶא ׁשיִאְּכ םֶעָה-ָּכ
 הָעְבנל הָשָש רשא רָכְדַה הָ ה יִתיִבְל שיא רוסָנ ט
 יִמְבְש \ לכל הֶאְמְל םיִׁשָנֲא הרשע ונחל ;לְרֹונְּב ָהיֶלָע +

 זכעל הָדָצ תַחָקִל הָבָבְרֶל ףלֶא לאל הָאְמו לֵאְרְׂשִ
 .הָׂשָע רֶׁשֲא הלב ןמיִנִּב עבנְל גָאובָל תֹוׂשָעַל

 דָחֶא ׁשיִאְּכ ריִפָה-לֶא לֵאָרְׂשִי ׁשיִא-לָּכ או :לארשיב אי
 ימְבִׂש-לְכִּב םיִׁשָנֲא לֵאָרְשִי יְבׁש ותלשמ } !םיִרָבֲה בי
 הָּתַעְו :םֶכָּב הָתְיְהִנ רֶׁשֲא תאוה הָעְרַה הָמ רֶמֹאֵל מִינב +

 םתיִמְנּו הָעְבִנַּב רֶׁשֲא לֵעלְבידיִנְּב םיִׁשָנֲאַה--תֶא ּונָּת
 - ליב משל ןְמינב = ובָא אלו לאְרשיִמ הער הָרְעְבְנ

 יד ְמיִנְביִב ופסאו - :לארש | יִנְּב םֶהיֵחֲא די
 ודקפתיו :לֵאְרְׂשִו ינְּברבֶע הָמָחְלִמ תאְצְל הָתְעבְּה וט

 שיא ףֶלֶא השש םיִרׂשֶ םיִרָעָקְמ אוהה םֶַּב ןֵמָינִב יִנְב
 = ערוָאמ עַבֶׁש  ּורְקִּפְתַד הָעְבִנַה יֵבְִׁימ דֵבָל בֶרָח ףלש

 רּודָּב שיא תֹואֵמ עַבֶׁש הֶּוַה םַעָח ו לֶּכִמ !רוִחּב שיא =
 :אֲָחַי אל הָרעשה"לֶא ְבָאְּ עלק הָו-לָּב ועמדו רֶּמֶא

 תואמ עַּכְרַא ןֵמיְּבִמ דבל זקפְתִח לֵאָרְׂשִיׁשֶו = וי
 ולי ומקפ !הָמָחְלִמ שיא הל מרח ףלש שיא ףֶלֶא חי

 -הָלָעַ מ .לֶאְרְשי ינב חמה םיקלאב ּולָאְשיַו לָא-תיב
 הָרּוהְי הֶוהְי רמו יב ינּבִע הָמָחְלִּמַל הֶלחתַב ּונּל

 !זידֲעְנַה-לַע וחיו רֶקְּכַּב לֵאָרְׂשייינב ימוקמ | !הָלְחְּתַב 1
 -שיִא םָּתִא וכרעיו מינע הָמְחְלִּמל לֵארׂשי ׁשיִא אָצי כ
 העבגהְךמ ןְמִינבייְב ואו :הָעְבנַה-לֶא הָמָחְלִמ לאש אכ

 שיא ףלַא םיִרְׂשֶעְו םִינְׁש אוהה םַּ לא ו ותיחשינ

 ביתכ אלו ירק ונב גי

 ןופ רעדניק יד ,רעדירב ערעייו ןופ לוק םעד ּוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ ןּבָאה ןימינב ןופ רעדניק יד רעּבָא

 : ָאה יוא ןײגּוצסױרַא ידּכ ,הָעֹבִנ ןיק טעטש יד ןּופ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ןימינב ןופ רעדניק יד ןּוא !+ .לארׂשי

 סקעז טעטש יד ןּופ טלייצעג ךיז גָאט םענעי ןיא ןּבָאה ןימינב ןופ רעדניק יד ןוא * .לארׂשי ןופ רעדניק יד טימ המחלמ

 טרעדנוה ןּביז טלייצעג ךיז ןּבָאה סָאװ הָעבִג ןּופ רעניֹוװַאּב יד ץּוחַא ,דרעווש ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טנויוט קיצנַאװצ ןוא

 .עטקנילעג ןעװעג ןענײז ,רענעמ ענעּבילקעג טרעדנוה ןּביז ,קלָאפ עצנַאג עקיזָאדסָאד יי .רענעמ ענעּבילקעג

 .טלעפרַאפ טינ ןּוא ,רָאה ַא ןיא ןייטש ַא ןפרָאװעג טָאה יד ןופ רעכעלטיא

 עלַא ;דרעװש ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טנזיוט טרעדנוה ריפ ןימינב ץּוחַא טלײצעג ךיז ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד וא" =

 ייב טנערפעג ןּבָאה ןּוא ,לֵא"תיֵּב ןייק ןעננַאגעגפיורַא ןענייז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןּוא** .טייל-המחלמ ,עקיזָאדיד

 ןּופ | רעדעק יד טימ המחלמ ףיוא טשרעּוצ ןײגפױרַא ודנוא לָאז רעװ :טגָאזעג ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא .טָאג

 .טשרעוצ הדּוהי :טגָאועג טָאג טָאה ?ןימינּב

 רענעמ יד ןּוא * ,הָעבִג ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ייז ןוא ,ירפ רעד ןיא לארשי ןּופ רעדניק יד ןענַאטשעגפיוא ןענייז י* 0

 יב יז טימ המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה לארשי ןּופ רענעמ יד ןּוא ;ןימינּב טימ המחלמ ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז לארשי ןּופ

 ייווצ גָאט םענעי ןיא לארשי ןופ טכַארּבעומוא ןּבָאה יז ןּוא ,הָעבג ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןימינב ןּופ רעדניק יד ןענייו * .הֶָעֹבְג



 = ,פ היה

 בכ הל רעל ופסיו ו לאש שיא םִעָה קח :הצְרא |
 כ לֵארְׂשִ-נְּב ולעוו :ןושארה םויב םש וכְרָשְרָשא םוקמב
 - ףיפואה רמאל הָוהְיִב לאש ברעָהדדע הויל וב
 לע הָוהְי רָמאז .יחֶא ןמינב ינְּב"ע הָמְָלּמַל תשנל
 -ןוילא
 הכ ותיחשיו לנשה םוימ הָעְכגַהְדִמ | !טקארקל | ןמינב איו
 -לָּכ הָצְרָא שיא ףלא רֶׂשָע תמש רע לֵאָרְׂשִי יִנָבְב
 כ ואלו םָעָהְילְכְו לאְרְשי ְּבילָכ ולו ;םֶרָח יִפְלְׁש הָלֶא

 .אוהה"מויב ומוצפ הָוהְי ינפל םש ובשיו וכמו .לָא-תיב |
 זכ לאש הוה ינפל םימלשו .תולע ולעו םֶרֶעָהדע
 | ימי .םיהלָאָה תיִרְּב .ןֹורַא םֶׁשְו הוהיב לָאז :

 חכ םםימיַּבויָנְפל | דמע ןרָהֲאְְּ רָעְלאְדּ םֶחָניִפּו !םֵהָה
 - ןמִינַביינְּ"םע הָמְחְלִּמַל תאצל דע ףסואה .ףמאל םַהָה
 :דדוב ּוננְתַא רָחְמ יִּכ ּולָע הָוהְי רָמאַ לָּדְחֶא-טָא יִחֶא
 {םיִבָס הָעְבְנַת-לֶא םיברא לֵאָרְׂשִי םשוו
 < הָעְבִּנַהילֶא יִכְרעַויׁשיִלְׁשַה םוּב מי י נפלא לאְָרְשי
 - אל קָנֶה םָעָה .תארקל מנִביִינְב רַאְצו :םַעְפְּב םִעפְ
 םעַּפְּב | םִעַּפְּכ םיללח םַעָהִמ םֹוּכַהְל ולח ריָעָהְוִמ
 הָרָׂשַּב הָתָעְבִנ תַחַאְ לָא-תיִב הָלֹצ תחַא רֶׁשֲא תולסִמּב

 בל םק םיִפגִנ מי נב ּורְמאֹו ;לֶאְרְׂשִיְּב ׁשיִא םישלָשכ
 והונקתנו הָסְּנ ּורְמָא לארׂשי נבו הָנֹׁשאִרְבִּכ יטפל
  ימיקממ ומק לֹארְׂשִי שיא ו לָכְו :תולָסְמַ-לֶא ריעָהְִמ
 "הרעממ ומקממ חינמ .לֶאְרְשי םָהאְו רמת לָעְבְּב וכרעיו
 רל לוב שיא .םיפלא תרשע הָצְבְגל דגמ לאביו עמ
 תעגייכ וערי אל םהְו הָרָבּכ הָמָהְלּמהו לֵארְשִי-לֶּבִמ
 הל .לֵאָרְׂשִי ינפל ץ ןִמינּב-תֶאהָוהְי ףעו  ּוהָעָרָה םֶהיֵלֲע
 .העמחו םיִרְׂשֶע אוהה םִַּב .ןמנמפ לארש נב \תוחשמ
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 דכ ויָנָּׁשַה םויכ ןמינב י יִנָמילֶא לארשירנב וברק

 .גָאט ןטייווצ ןפיוא ןימינּב ןופ רעדניק |

 | לק נב ולעו <

 3 יב |  םיטפש
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 סָאד:רעּבָא=-- .דרע-רעד -ּוצ;ןַאמ-טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא
 ןוא:;טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה ,לארׂשי ןּופ רענעמ יד ,קלָאפ |

 סָאװ טרָא םעד ןיא המחלמ א טכירעגנָא רעדיוו ןּבָאה ₪2

 ..גָאט ןטשרע ןיא טכירעגנָא ןטרָאד ןּבָאה יי

 ןעַועגפױרַא ןעגייז לארׂשי ןפ רעדעק } יד וא" 2-7

 ןעגענעג רעדיװ ו ךיא לָאז :ןגאז ו וצ יַא ,טָאג יב טנערפ

 ?ןימינב . רעדוהב .ןיימ ןּופ רעדניק יד טלמ .המחלמ ףיוא

 2:6/| .םיא ןגעקַא ףױרַא טייג :טנָאזעג טָאג טָאה
 לד ּוצ טנענעג ןּבָאה :לארשי ןופ העדניק ילד :ןוא +

 ויא , ןימ גב ןוא 7

 ןוא ,נָאט ןטײװצ ןפיוא הָעבנ ןופ 0 ןועקא ןעננַאגעגסױרַא

 .ךָאנ .לארׂשי ןופ רעדניק יד ןופ .טכַארּבענמוא ןּבָאה יז

 ןּבָאה עקיזאדיד עלא ;דרע רעד וצ ןַאמ טנזיוט ןצכַא
 יי א ?טצש .דרעוש ַא ןגיוצעג

 | עצנַאג- :סָאד < .,לאפש | ןופ- .רעדניק : עלא ןען" =

 "תיִּב ןייק .ןעמוקעג .ןענייז : ןוא ,ןעננַאגעגפױרַא ,קלָאּפ

 - רַאפ ןטרָאד ןסעועג ןענייז ייז ןוא ,טנַײװעג ןּבָאה ןוא ,לֶא
 ןוא ;טנוָא ןויּב גָאט םענעי ןיא טסַאֿפעג ןבָאה ןּוא ,טָאג

 ,טָאג רַאפ רעּפּפָאדירפ ןוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפױא

 - יב .טגערפעג ןּבָאה לארש ןופ רעדעק יד .ןואי :

 ןיא ןעװעג ןטרָאד יא דנוב סטָאג ןופ ןורָא רעד םורָאװ

 ו ןוז םעד הֶוָעְלֶא ןופ ןוז רעד סחניפ ןוא 5 - .ןגעט ענעי

 וצ ?וזַא-ףעט :ענעי .ןיא- םיא ראפ ןענַאטשעג ויא .ןענרהַא

 ףרעהפיוא ל לָאז ךיא רע ;ןימינב רעדורב ןיימ ןופ רעדניק יד טימ המחלמ ףיוא ןײגסױרַא רעדיוו ךיא לָאז ןָאז
 | - < = .טנַאה ןייד ןיא ןּבעג םיא ךיא לעװ ןגרָאמ םורָאװ ,ףיורָא טייג :טגָאזעג טָאנ טָאה

 עגפיי .םּורַא דנור הָעְבִג ףיוא רערעיול טלעטשענ לארׂשי טָאה" = =

 לָאמ עקידרעירפי יד יװ ױזַא ,הָעבְ ג קעקַא  טלעטשעוסיוא ךיז ןבָאה : ןוא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןימינב ןופ רעדניק יד ןגעקַא
 ךוא ;טָאטש ןופ ןרָאװעג ןגיוצעגּפָא ןענייז ייז-קלָאפ םעד ןועקא | ןעננַאנעגסױרַא ןעצייו ןימינּב- ןּופ .רעדניק .יד .ןוא *י
 לידי ףיוא ,דלעפ- :ןפיוא ,לָאמ .עקידרעירפ יד :יוו.יוזא ענענָאלשרעד קלָאּפ םעד ןופ? ןגײלקעװַא ןּביױהעגנָא- ןבָאה; יז
 יד :ןוא * = ,לארשי ןופ ןַאמ  קיסיירד :ֿםּורַא- ,הָעֹבִג ןייק רענייא ןוא .,לָא-תיֵּב ןייק ףױרַא טײג רענייא סָאװ ןנעוו
 ןּבָאה לארשי | ןוֿפ 'רעדניק יד רעּבָא ;טשרעוצ יװ יוז ודנוא ראפ ןגָאלשעג ןענייז ₪ :טנָאועג ןּבָאה ןימינב ןופ רעדעק
 ןענַאטשעגֿפױא ןענייז לארשי ןופ רענעמ עלא ןוא + .ןנעוו יד וצ טָאטש ןופ ןעיצּפָא יז ןוא ןפיולטנַא רימָאל :טנָאזעג

 - ןופ ןעגנֹורּפשעגסױרַא ןענייז .לארשי ןופ רערעיול יד ןּוא .רֶמָּתיִלַעַּב ןיא טלעטשענסיוא ךיז .ןּבָאה ןּוא ,טרָא רעו ןּופ |

 ,הְרְׂשִי ץנַאג.ןופ רענעמ ענעּבילקעג טנויוט ןעצ ,הָעבִג ןועקַא ןופ ןעמוקעג ןענייז יז ןוא < .עַבָניִהְרֲע
 | יע טָאה טָאג-ןּוא*.-.קילגמּוא:ןַא טפערט יז זַא:,טסּוװעג טינ ןּבָאה ענעי ןּוא ;המחלמ ערעווש ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 קיצנַאווצ ןּוא ףניפ גָאט םענעי ןיא ןימינב ןופ טכַארּבעגמוא ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןוא ,לארשי רַאפ ןימינּב ןגָאלש
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 ןגיוצעג ןּבָאה עקיזָאדיד עלַא ;ןַאמ טרעדנוה ןוא טנויוט

 | .דרעוש ַא
 ןענייז יז זַא ,ןעזעג ןּבָאה ןימינב ןופ רעדניק יד ןוא* =
 טרָא טוָאלעג ןּבָאה לארשי ןופ רענעמ יד ןוא .ןגָאלשַעג
 -רַאפ ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,ןימינּב ןּופ רעדניק יד רַאּפ

 ףיוא טלעטשעג ןּבָאה יז סָאװ רערעיול יד ףיוא טרעכיז
 זָאל ַא ךיז ןוא טלײַאעג ןּבָאה רערעיול יד ןּוא*י .הָעֹבִנ
 .ןגיוצעגניירַא ןּבָאה רערעיול יד ןּוא ,הָעבֵנ ףיוא ןָאטעג

 ןּופ ףרַאש ןטימ טָאטש עצנַאג יד ןגָאלשעג ןּבָאה ןוא =

 .דרעווש
 ןופ רענעמ יד ייב ןעװעג ויא דערּפָא ןַא ןּוא** =

 סיורג ַא ןיינפיוא ןכַאמ ןלָאז יז ,רערעיול יד טימ לארשי

 .טָאטש ןּופ ךיור ןקלָאװ

 טָאה ןימינּב ןוא ,המחלמ רעד ןיא טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה
 ןופ רענעמ יד ןּופ ענעגָאלשרעד ןגײלקעװַא ןביוהעגנָא |

 -רַאפ :טגָאזעג ןּבָאה ייז לײװ ,ןַאמ קיסיירד םּורַא ,לארשי
 ןיא יװ יױװַא ,ודנוא רַאפ ןגָאלשעג רע זיא ןגָאלשעג ,רָאװ
 "עגנָא ןקלָאװ רעד טָאה יװַא יי-המחלמ רעטשרע רעד

 טָאה ןימינּב ןּוא ,ךיור לייז ַא ,טָאטש ןּופ ןייגפיוא ןביוה
 זיא טָאטש עצנַאנ יד טשרע ,ךיז רעטניה טרעקעגמוא ךיז

 .למיה םּוצ ךיור ןיא ןעגנַאגעגפיוא

 ןימינב ןופ רענעמ יד ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה לארשי

 = ןַא וַא ןעועג ןּבָאה ייז םורָאװ ,ןרָאװעג טלמוטעצ ןענייז

 -קעװַא ךיז ןּבָאה יז ןוא * .ןפָארטעג ייז טָאה קילגמּוא

 ,רּבדמ ןופ געװ םּוצ לארשי ןּופ רענעמ יד רַאּפ טרעקעג
 יד ןּופ סָאװ יד ןּוא ;טגָאיעגנָא יז טָאה המחלמ יד רעּבָא
 ןּבָאה יו * .טימ ןייז ןיא טכַארּבעגמוא אםיא ןּבָאה טעטש
 דעג םיא הָחּונמ ּוצ ,טנָאיעגכָאנ םיא ,ןימינב טלגנירעגמורַא |

 - לארשי ןּופ רענעמ יד יװ ןּוא **

 ןופ רענעמ יד ןּוא +

 2 ,אכ-6 5

 מִינבייִנְב וארִמ :םֶרָח ףלש הֶלֶא-לְּ שיא הָאֵמּו ףלא ול
 -לָא ֹוחְטִב יב ןנבְל םֹוקְמ לארשידשיא ּונְִוופָנִנ יב

 וטשפינ ושיחה בֵרֹאָהְו :הָעְבְוהלא ימש רֶׁשֲא בָראָה ול
 ;בֶרֶחייִפְל רוָעָה-לָּכ-תֶא יו באה לשמי הָעְבִנַה-לֶא

 זכַתולָעַהְל ברה בראה"סע לֶאְרְשְי שיאל הָיָה דַעמַהְו חל
 הָמָחְלִּמַּב לֵאָרְׂשִידשיא פיו :ריִעָהְדִמ צה תֶאְשִמ טל

 זכישלָשּכ לארשיישיאב םיִלְלַח תוכהל לחה ןֵמָינִבּ
 רַמָתְלִּמַכ ּונינְפִל אוה תג ףוננ דא ולְמָא יִּכ ׁשיִא

 ןשֶע מ ריִעָהְִמ תולעל הֶּלַחַה תֶאְׂשּמַהְו :הָנשאַרַה 5
 !הדָמְִמְׁשַה ריִעָהיליִלְכ הָלֶע הָנהְו וירחא מי פיו

 הָעְנְנייֵּכ הֶאָר יִּכ ןְִינִּב שיא לֵהְּביַו פה טֵאְרְׂשִי ׁשיִאְו אמ
 רֶבְרִּמַה ךֶרָה-לֶא לֵאָרְׂשִי שיא ינְפִל נפו :הָעָרָה ויָלָע במ

 ותוא םיִתיִחְׁשַמ םיִרָעְקִמ רֶׁשֲאַו ּוהְתְקיִּכְדה הָמָחְלַּמהְו
 והכיררה הָחונְמ ּוהְפיִדְרִה ןמינְבתֶא ּורְתִּכ ::וְכותֶּב מ
 דךנמש ןמינבמ ולָפו :שָמְשחרזממ הָעְבִנַה חכ) דע דמ
 וסעו יונה :לֶיחייׁשְנַא הָּלֵא-לָּכיתֶא שיא ףלֶא רָׂשָע המ

 תרֶׁשְמֲח תולסמב והללעמ .ןומר עלָקילָא .הָרָבְרִּמַה
 | םִפְלַא ונממ וכיו םעדנדדע וירחא ּוקימדו שיא םיִפְלֲא

 לא הֶׁשִמֲַו םירשע ןְמנּכִמ םיִלָפַֹה-לֶכ הנ :שיא ומ
 :ליח"ישנא הָלֵא-לָּכיתֶא אוהק םַּב בֶרָח ףלש .ׁשיִא

 שיא תואמ שש ןומרה עלקילָא הרָּכְרִּמַה וסני וְיַו 5
 ילֲאְְׂשִי ׁשיִאְו :םיִׁשָדָח הָעָבְרַא .ןומר עלְסִּב ֹובְׁשַּו חמ

 -רַע םתֶמ ריעמ בֶרְליִפְל םִּכַו ?מינכ יַנְּב--לֶא ּובֵׁש
 - תראְצִמנַה םיִדָעה--לָּכ םִנ אֵצְמְנַה-לָּכ דַע הָמָהְּב
 ;ׁשֵאְב יְִּלַׁש

- 

 | אכ
 ןתוראל ּוָמִמ שיא רֶמאֵל הָּפְצִַּב עַּבְׁשִנ לֵאָרְׂשִי ׁשיִאְו א
 "דע טָׁש ּובְׁשָיַו לאדתיב םֶעָה אב ;הָׁשִאְל מיל וָּתִּב ג

 הפודה 'גמ,כ

 עשידלעה ,עקיוָאדיד עלַא ;ןַאמ טנויוט ןצכַא ןימינב ןופ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא <  .גנַאגפיואנוז וצ הֶעֹבֵנ ןגעק זיּב ,ןבירט

 .טייל

 ןּבילקענכָאנ ןּבָאה ענעי רעּבָא ,ןימר ולעפ םּוצ ,רּבדמ םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה יז ןוא *

 ןוא * .ןַאמ טנויוט ייווצ ייז ןּופ ןגָאלשעג ןוא ,םֹועְדִנ זיב טגָאיעגכָאנ ייז ןּבָאה יז ןּוא ,ןַאמ טנזיוט ףניפ ןנעװ יד ףיוא ייז ןופ

 ַא ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןעװעג ןענייז ,גָאט םענעי ןיא ןימינב ןּופ ןלַאפעג ןענייז סָאװ עלַא

 םּוצ ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ,טרעקרַאפ ךיז ןּבָאה ןַאמ טרעדנוה סקעז רעּבָא + .טײל עשידלעה ,עקיזָאדיד עלַא ;דרעווש

 | | .םישדח ריפ ןומר זלעפ ןיא ןסעזעג ןענייז יז ןוא ,ןומר זלעפ םּוצ ,רּבדמ

 ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג ייז ןּבָאה ןּוא ,ןימינב ןופ רעדניק יד וצ טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןוא< =

 סָאװ טעטש עלַא יז ןּבָאה ךיוא ;ןענּופעג ןטרָאד ךיז טָאה סָאװ ץלַא ויּב ,המהּב ַא ויּב טָאטש רעצנַאג רעד ןּופ ,דרעווש

 .רעייפ ןיא טזָאלעגקעװַא ,ןענופעג ןטרָאד ךיז ןּבָאה

 ןּבעג טינ לָאז ודנוא ןופ .רענייק :ןנָאז וצ יװַא ,הָּפצִמ ןיא ןרָאװשעג טָאהעג ןּבָאה לארשי ןּופ רענעמ יד ןואי אר

 ןויב ןסעועג ןטרָאד ןענייו יז ןוא ,לָא-תיֵּב ןייק ןעמּוקעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא* !ּבײװ ַא רַאפ ןימינּב וצ רעטכָאט ןייז |

 .ןימינב א



 18-38 כ |

 לדג יִכְּב ּוּכְבַיַו םלוק ּואשיו םיהלָאה ינפל .בֶרֶעָה
 ב :לארשיב תאָזהַתְַה לארשי יהלא ל הָוהְי המל ורמאיו

 ד זררֲחֶּמִמ .יִהְיַו :דָחֶא טֶבֶׁש לֵאָרְשִימ םּיַה דֵקָּפִהְל |
 1 :םימלשו תולע ולעיו חבְומ שנה םֶעָה ּומיִּבְׁשִ

 ה -לָּכִמ לֶהָּקַב הָלָע אַל רֶׁשֲא ימ לארשי יִנָּב ורָמאיו
 הרמיה הלודנה הָעּובְׁשַה יִּכ הוהיילֶא לֵארְׂשִי יִמְבִׁש
 | :תֶמּוי תומ רמאל הָּפְצַּמַה הוהיזלֶא הלע-אל רֶׁשֲאַל
 ו םֹּיַה עַּדנִנ ורמאיו ויָחָא ןָמינְּב-לָא לֵארׂשִי יֵנְב ּומֲחְניו
 ז םיִׁשְָל םיִרָתְול םהל הָׂשֲעַניחַמ ;לֵאָרְׂשִיִמ דָהֶא טְבֵׁש
 ּניֵתֹנְּבִמ םֶהָל--תֶּת ִּתְלִבְל הוהיב ּונֲַּבְׁשִנ .ּונְחַנֲאַ
 ח אל רֶׁשֲא לארשי יטבשמ דָחֶא ימ ּורְמאּיו :םישנל
 | הָנתַמַה-לֶא שי ׁשיִאדאַב אל הָנִהְו הָּפְצִּמַה הוהְי-לָא הלָמ
 < טְׁשְדיִא הגהו םעָה רַקְּפְתִיו :לֶהָּקַה-לֶא ָעְלִנ שיִבָימ
 י יםיִנְׁש הָרֵעָה םשדוחלשיו :רֶל ששי יבשוזמ שיא
 וכל רפאל םֶמוא וצו לִיָחָה ינפמ שיא .ףלָא רַשָע
 :ףטהו םיִׁשִָהְ בֶרְמיֶפל מל שֶב יִבְׁשֹוי-תֶא םֶמיִּכִהְ
 אי "בָפָשִמ תעָ הָׁשִא-לָמְו רבו וׂשֲעַּת רֶׁשֲא רֶבְּדַה הָוְ
 ;ּומיִרֲהַּת רָכָו
 ואביו רֶכְ בכשִמל שיא העריאל רֶׁשֲא הלותב הָרְענ
 + חלשה  ְעְנְּ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא הלש הֲָהְמַה-לֶא םָתֹוא
 יאָרק ר עלַפּב רֶׁשֲאןמינב י ינְבלֶא ֹורְּבַד הָדֵָה-לָּכ
 די םישגה םהל נתי איהה תַעָּב ןמָיִנִּב בשיו !םֹלָׁש םֶהָל

 | ט םַעָהְו :ןּכ םֶהָל ואצמ"אלו על שב יִשְנִמ וה רֶׁשֲא |
 :לארשי יִטְבִשְּב ץרפ הֶוהְי השי נבל םִחָנ
 ₪ יב םיִׁשָנְל םיִרָתֹול השעעההמ הָדֵעַה ינקז ורמאו
 " ןמינבל הָמיִלְּפ תשרי וומאיו :השא ןמינּפמ הָדְמְׁשִ
 חי "זרֶתַל לכונ אל ונחְנאו :לֵאָרְׂשִיִמ טֶבָׁש הָהְּמִייאְלְו
 רגאל טָארשיחונב עְבְשְניֶּכ וניתונפמ םישנ םהְל

 בי תואמ עבְרַא רָעְלִנ שיביויבשוימ ואצִמיו

 ההַה םיטפוש

 ןוא לוק רעייז ןביוהעגפיוא ןּבָאה יז ןּוא ,טָאג רַאפ טנװָא

 -רַאפ :טגָאועג ןּבָאה ייז ןּוא*  .ןײװעג סיורג ַא טנייווענ

 ,לארשי ןיא ןעשעג סָאד זיא ,לארשי ןופ טָאג ּוד הוהי ,סָאװ
 = לטבש ןייא לארשי ןופ ןרעװ טרענימעג טנייה לָאז סע

 סָאד ךיז טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג ויא סע ןואי

 ,חבזמ ַא טיובעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןוא ,טרעדעפעג קלָאּפ

 ןּוא * .רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפױא ןּוא

 .ָצלַא ןופ זיא רעװ :טגָאזעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד

 רעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא טינ ויא סָאװ ,לארׂשי ןופ םיטבש

 ןעוועג זיא העּובש עסיורג ַא םורָאװ ?טָאג וצ גנולמַאזנײַא
 ןייק טָאג ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא טינ זיא סָאװ םעד ןנעקַא

 = ףרעװ טײטעג רע לָאז ןטייט :ןגָאז וצ ױזַא ,הָּפצִמ

 ףיוא ןָאטעג גנַאּב טָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןואי =

 ןטינשעגּפָא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןוא ,ןימינב רעֶדּורּב רעײז

 רימ ןלָאז סָאװי !לארׂשי ןּופ טבש ןייא טניה ויא ןרָאװעג

 -עג ןּבָאה רימ וא ,ענעּבילּבעג יד רַאפ רעּבײװ ןגעוו ןָאט

 .רעטכעט ערעודנוא ןופ ןבעג ּוצ טינ יז טָאג ייּב ןרָאװש

 אד רענייא רעוו זיא: :טגָאזעג ייז ןּבָאה" ?רעּבײװ רַאפ

 וצ ןעגנַאגעגפױרַא טינ זיא סָאװ ,לארשי ןופ םיטבש יד ןּופ |

 ןיא ןעמוקעג טינ זיא רענייק טשרע !הָּפצִמ ןייק טָאג

 םורָאװי .גנולמַאזנייַא רעד ּוצ דָעלְגישיִבְי ןופ רעגַאל

 רענייק טשרע ,ןרָאװעג טלייצעגרעביא זיא .קלָאפ סָאד

 .דָעלִגישיִבְי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןּופ ןעוועג טינ ןטרָאד זיא

 ןַאמ טנזיוט ףלעווצ ןיהַא טקישעג הדע יד טָאה *

 ןופ רעניוװַאּב יד ןגָאלש טלָאז ריא ןּוא טײג :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןלױפַאּב ײז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעגנוי עשידלעה יד ןּופ

 / ריא סָאװ ךַאז יד זיא סָאד ןואיי .רעדניק עניילק יד ןוא רעבייוו יד טימ ,דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ דָעלְגישיִבְ

 ריא טלָאז ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןיל ןופ סייוו סָאװ ןשרַאּפסּבײװ עכעלטיא ןוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ןכעלטיא ;ןָאט טלָאז

 ,ןקיליטרַאפ

 ןופ טסּוװעג טינ ןּבָאה סָאװ ןעיורפגנוי ךעלדיימ טרעדנוה ריפ עלי ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןופ ןענופעג יז ןּבָאה *

 ןַַּכ דנַאל ןיא סָאװ וליש ןייק רענַאל ןיא טכַארּבעג ייז ןּבָאה ייז ןוא ;ןױשרַאּפסנַאמ ַא טימ ןגיל ךרוד ןַאמ ַא

 -וצ יז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןומר ולעפ ןיא סָאװ ןימינּב ןופ רעדניק יד וצ טדערענ ןוא טקישעג טָאה הדע עצנַאג יד ןּוא *

 = ײז סָאװ ןעניושרָאפסבייוו יד ןּבעגעג ייז ןּבָאה יז ןוא ,טייצ רענעי ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה ןימינּב ןּוא * .םולש ןפּורעג

 .ייז רַאפ גּונעג ןעװעג טינ ןענייז ױזַא וליפַא רעּבָא ,דָעלִגשיִבְי ןופ ןענױשרַאּפסּבײװ יד ןּופ ןבעל טזָאלעג ןּבָאה

 .לארׂשי ןּופ םיטבש יד ןשיווצ ךָארּב ַא טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ ,ןימינּב ףיוא ןָאטעג גנַאּב טָאה קלָאפ םעד ןואי*

 ןענייז רעּבײװ ןַא ,עקירעּביא יד רַאפ רעּבַײװ ןנעוו .ןָאט רימ ןלֶאו סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה הדע רעד ןופ עטסטלע יד ןּוא י*

 "סיוא טינ לָאז סע ידּכ ,ןענימינּב ןביילב וּומ השורי ענענורטנַא .ןַא :טנָאזעג ןּבָאה ייז ןּוא ** ?ןימינּב ןּופ ןרָאװעג טקיליטרַאפ

 רעדניק יד םורָאװ ,רעטכעט ערעודנוא ןופ רעּבײװ ןּבעג טינ ייז ןענעק רעּבָא רימ * .לארׂשי ןופ טבש ַא ןרעוו טקעמעג
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 רעד ןטלָאשרַאפ :ןגָאז וצ יֹוזַא ,ןרָאוושעג ןּבָאה לארשי ןופ

 טָא :טגָאזעג ןּבָאה יז ןּוא < !ןימינּב וצ ּבייוו ַא טינ סָאװ <

 ןיא סָאװ וליש ןיא רָאי וצ רָאי ןופ טָאג ּוצ בוטדמוי ַא זיא

 ףיוא טיינ סָאװ געוו םעד ןופ חרֹומ ּוצ ,לֵאלתיַּב ןּופ ןופצ -
 ..הָנֹוּבל ןופ םֹורָד ןיא ןּוא ,םָכש ןייק לֶא"תיַּב ןופ

 ױזַא ,ןימינּב ןופ רעדניק יד ןסַײהעג ןבָאה יז ןוא* =

 .רענטרעגנײװ יד ןיא ןרעיול טלָאז ריא ןוא טיי :ןגָאז וצ
 ּוליִׁש ןּוֿפ רעטכעט יד יװ טָא ןּוא ;ןעזּוצ טעוו ריא ןוא יי

 ריא טלָאז יװַא ,ץנעט יד ןיא ןצנַאט ּוצ ןיינסיורַא ןלעוו

 רעכעלטיא ןּפַאכ ךייַא ןוא ,רענטרעגנײװ יד ןּופ ןײגסיֹורַא

 ןײגקעװַא ןּוא ,וליש ןופ רעטכעט יד ןופ ךיז רַאֿפ בייוו ַא

 סרעטָאֿפ ערעייז יוו ,ןייז טעו סע ןּוא <  .ןימינב דנַאל ןיא

 ,ודנוא טימ ןגירק ךיז ןעמוק ןלעוו רעדירב ערעייו רעדָא

 7-19 אכ |

 ולָשְּב הָוהְיינַח הנה ורָמאָ = :ןְמינְבל הָשִא ןָתִנ וא ש
 שָמָשַה הָחְרְמ לָא-תיִבְל הָנפְצִמ רֶׁשֲא המי | םיִמָיִמ-

 צה :הנובלל בנו הָמָכְׁש לאדתיפמ הָלֹעָה הָּלִסְמִל כ
 טבֶמיִאָרּו :םיִמָרְּכַּב םֶּתְבַרָא וכל רמאל ןמינב יִנְבִתֶא א

 -וִמ טתאָציִו תֹולחְּמַּב לּוחְל ולישדתונב לאציזמא הנהו
 םֶּתְכִלַהַ וליש תונּבַמ תשא שיא םֶכָל םּתּפַטַהְו םיִמְרְכַה

 ונילָאוכולל םליֵחֲא וא םֶתֹובֲא ּואָבייִכ הָיהָו :ןמינב ץֶרא ככ
 | תשא שיא ּונָקְקְל אל יִּכ םֶתוא ּונְֶח םֶהיֵלֲא ונְרַמָא

 -ושעיו ומׁשאַּ תַעָכ םֶהָל םֶּתַתְנ םָּתַא אל יִּכ הָמָחְלּמַּב ג גכ
 רֶׁשֲא תלְלְְמַהְִמ םֶרָּפְסִמְל םיִשָנ ואש יב יב ןכ
 ובשיו םיִרָעֲה-תֶא נב םִמָלֲחנילֶא ובושו וכלי ולזג

 | מבשל שיא איהה תַעְּב טארשידינב םשמ וכלהתנ םֶהָּב די
 יא םֶהָה םיִמָיַּב :ותלחנל שיא םשמ אַ ותְחפְשִמלו יי

 | :הָשָצָי ניצב רשיה שיא לֵאָרׂשִיְּב למ |

 ,ק בירל 'בכ ק ווציו 5

 ;אהמחלמ רעד ןיא ביו א ןגירקעג רימ ןּבָאה ןכעלטיא רַאפ טינ םורָאװ ,ודנוא ייז טקילעוטײל ;ייז ֹוצ ןגָאז רימ ןלעוו יױזַא

 | .ןייז קידליש דנּוצַא טלָאז ריא זַא ,ןּבעגעג טינ יז ײז ריא טָאה סנקירביא

 סָאװ סנירעצנעט יד ןּופ ,לָאצ רעײז טיול ,רעּבײװ ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא ,ןָאטעג ױזַא ןימינב ןּופ רעדניק יד ןּבָאה< =

 "יד טױּבענּפָא ןּבָאה ןוא ,הלחנ רעייז וצ טרעקעגמּוא ך ּבָאה ןוא ןעננַאגעג ענו ײז ןּוא ;טּבױרעגקעװַא ןּבָאה יז

 ילו ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא ;טעטׂש

 ןּוא טבש ןייז ּוצ רעכעלטיא טייצ רענעי ןיא ןטרָאד ןופ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז ןענייז לארשי ןופ רעדניק יד .ןּוא * = =

 | .הלחנ ןייז וצ רעכעלטיא ןטרָאד ןּופ קעװַא ןענייז יז ןוא :החפשמ ןייז ּוִצ

 .ןגיוא עני ןיא טכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רעכעלטיא ;לארׂשי ןיא ןעװעג טינ ךלמ ץי ןייק ויא געט ענעי ןיא* =

 .0 םיקוספ עו דל שיִבָי ףיוא .המחלמ > רעד ןיא יא א 0

 קוח
 וארי ,רשע הנמשו תֹואמ שש םיטפוש רפס לש םיקוספה םוכס =

 ;ןמיס םינשי יתפש םבוד ,ד"י וירדסו :ןמיפ וישדק 'יי תא

 ;לארשי ינב תא וצצריו וצעריו ,ןיצחו =



 א מש םִירָֿפֶא רקמ םיִפוצ םִיַתָמְרָהְוִמ רַשֶא ׁשיִא ול |
 :יִתְרְפֶא ףיִצְוִב ּוחְתוִּב אוָהיִלֶאְדִּב ָתְיְְּב הָנְקִלֶא
 ב והיו הָננְּפ תינשה םֵׁשְו הֶּנַח תַחַא םש םיִׁשָנ יתש ולו
 -ג וריעמ אּוהה שיאה הָלָעְו :םיִרָָיןיא הנחל םיִרְ הָננְפִל
 הֹלָׁשְּב תֹואְבְצ החיל ְּלְו תַַׁשִהְל הָמיִמְי םיממ
 : םויה יהיו :היהיל | םיִנהְּ סֶהְנָפּו ונפח ילעזונב ינש םָׁשְו

 - ּותְטָמְהיֵתֹונְבּו הֶנָב-לֶכָלּ ותשאהננפלןמְ הָנְְלֶא חב
 ה רק הָוהיו בַהָא הָנַח-תֶא יִּכ םִיָּפַא תַחַא הָנָמ תי .הָנִחלּ
 -יִּכ המערה רובעב םַעַּכיִסַג הָתְרֶצ הָּתַסִעַכְו המחר
 יִחמ הָנָׁשְב הָנָׁש הֶׂשֲַי ןפו :הָמְחר דַעְּב הָוהְי רגְס
 ;טלכאה אָלְו הָּכְבִּתַו הָנָמְֹכִּת כ כ הֶוהְי תב הָתֹלֲע

- 

 הק

 ח אל הָמָלְו יִּכְבִת הָמָל .הֶּנַח השיא הלא הל מא
 הרשעמ 5 בוט יִּכָא אולה ְךֶבֶבֵל ערי הָמְָו יִלְכאת
 .ט זירָתֶׁש יִדֲחַאְו הָלָׁשְב הָלְכָא יִדֲחַא הֶוַח םֶקָתַו :םיִנָּ

 איֵהְו !הָוהְי לכה תוומילע .אֵמַּכַה-לע בשי ןהכה ילעו . =
 רָדָנ רדפו !הָּכְבִת הָכָבּו הָוהידלע ללַּפְתִתַו שפנ תרמ
 יתמא יִנָעָּב | הֶאְרִת הֶאָר--טָא תֹואָבְצ הָוהְי רמאתו
 ערו ךֶתְמאְל הֶּתַתנְ ךֶתָמֲא"תֶא כְׁשִתיאַלְו רנַתְרַכ

 א יפ

 - -לַע הלעייאל הָרֹומּו וייח ימי הוהיל ויתתנו םישנא |
 בי מש יִלָעְו הוהו ונפל לְֵַּתִהְל הָתֶּבֶרַה יִּכ הָיָהו ;ושאֹר
 : זרוע היִתָפְש קר הכלל תֶרַּבַרְמ איה הָנִחְו :ָהיָפדתֶא

 | ףמקב 'תה אס א' לצכ ₪ | השוו הע הנשה שאר לש ןושאר טול הרטפה "א |

 .רעמירפא ןַא ,ןפוצ ןּופ :ןוז םעד ;וחות ןופ

  ןעוועג יא סעי -

 = ןעװעג-שא .ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םירפא .ןּופ :רעבענ |
 ןוז:םעד ;אּוהילֶא ןּופ ןוז םעד .,םֶחֹורי ןופ ןוז רעד ;הָנְקלֶא

 םעד ןופ , ,םִפֹוצִיתמִר | ןופ ןאמ א

 ןעועג א רעניא ןופ ןעמָאנ רעד :רעּבײװ לןוצ טַאהעג

 הנינפ ןוא נה הנינפ רעטייווצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,הנח

 רג טינ רעדניק ןייק טָאה הֵנַ ןוא ,רעדניק טָאהעג טָאה

 ןינפוִרָא רָאי וצ רָאי .ןופ טנעלפ ןַאמ רענעי ןּואי - .טַאה

 ןופ טָאג ּוצ ןטכַאלש | ּוצ וא ןקוב ּףצ ךיז , טָאטש ךייז ןּופ

 ,סחניּפ ןוא יִנְפָח ;ןַיז ײװצ סילַעי ןּוא וליש ןיא תֹואָּבצ

 זעג זיא סע יװ:ןּוא+ : .טָאג וצ םינהפ ןעוועג ןטרָאד ןענייז

 | טגעלפ יוזַא ,טכַאלשעג טָאה הָנָקלֶא ןוא ,גָאט רעד ןעוו
 | עריא ןוא ןיז עריא ץלַא ןוא ןהנינפ: בייוו ןייז ןּבעג רע

 א ןּבעג רע טועלפ ןהנמ .רעּבָאי ,םיקלח רעטכעט

 | רָאנ ,טָאהעג ביל רע טָאה הָנח םורָאװ ,קלח ןלעּפָאט

 בײװ רעדנָא יד וא 2 ..טכַארט ריא ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג
 ,ןענערעצְרעֶד ! וצ יז ידּכ ,טרעגרעעג ןרעגרע יז ךָאנ טָאה |

 רע יװ ןואי .,טְכַארט ריא .ןסָאלשרַאפ < טָאה טָאג לײװ 0
 טָאה יז ןוא ;ןרעגרע יז ענעי טועלפ .ױװזַא ,טָאג ןופ ויוה .ןיא ןעגנָאגענפיורָא ויא יז ןעװ ,רָאי ןיא רָאי ןָאט י ױװַא טגעלפ
 ףטסע סָאװרַאפ וא ךּוטסנײװ סָאוורַאּפ -,תֹנַח ;ריא ּוצ טגָאזעג ןַאמ ריא הָנְקלֶא טָאה * ,יןסע טינ טגעלפ ןּוא , טנייוועג

 | = 7% ?ץרעדניק ןעצ ןופ רעסעב טינ ריד ךיא ןיב ?טרעמּוארַאּפ ץרַאה ןייד זיא סָאװרַאפ ןּוא ?טיִנ 9
 יב .לוטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא ןהפ| רעד ילצ ןוא-ןעקערט ןכָאנ ןּוא ּוליִש ןיא ןסע ןכָאנ ןענַאטשעגפױא הנח ויא* =

 ץא ןעװעג זיא יז יוו ןּוא יי--לפמעט סטָאנ ןופ לדיטשייב םעד |
 .טנייוועג קרַאטש טָאה

 ןוא | ,טָאג ֹוצ ןעװעג \ .ללּפתמ" ױ טָאה רזא ,טימעג רעשיב ַא
 יי יד עו ּוטסעװ ןעז ביוא ,תֹואָבְצ הופ טָאג גטְגָאזעג טָאה ןוא ,ןָאטעג רדנ א טָאה יז ןּוא 11

 ַא .ךעק א טסניד יד ןעקנעש טסעװ ןוא ,טסניד ןײד ןָא ןסעגרַאפ טינ ןוא , רימ א ןטכַאד טסעװ ןּוא ,טסניד ןייד ןופ

 ןוא ןפעל ןייז ןופ געט עלַא ףיוא טָאנ וצ ןּבעגּפָא םיא ךיא לעװ ,רכָז

 .ּפָאק |

 ןיז:ףיוא ןעמוקפיורא טינ טעװ רעטעמרעש ַא

 ,לױמ ריא טסַאפענפיוא ילֵע טָאה ױזַא ;טָאנ רַאּפ ןעווענ ללפתמ גנַאל טָאה יז יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא" =
 טָאה לוק ביא- רַעַּבָא- ,טפקָאשעג ךיז ןּבָאה ןפיל עריא זיולב ;ןצרַאה ריא ןיא טדערעג טָאה יז ,הנַח םורָאוו יי
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 ַא רַאפ טנכערעג יז טָאה ילָע ןוא ;טרעהעג טינ ךיז |

 וטסעוו ןענַאװ זיּב :ריא ּוצ טנָאזעג ילָע טָאה ** .רערוּכיש

 .ךיז ןּופ ןײװ ןייד ּפָא וט .?רופיש ןייו

 ַא טימ יורפ ַא ,רַאה ןיימ ,ןיינ :טנָאזעג טָאה ןוא טרעפ

 ּבָאה קנַארטעג קרַאטש ןּוא ןייוו ןוא ,ךיא ןיּב טימעג רעווש

 ןַײמ ןסָאנעגסױא ּבָאה ךיא טרעיינ ,ןעקנורטעג טינ ךיא

 ַא רַאפ טסניד ןייד ןטלַאה טינ טסלָאז** .טָאג רַאפ לעו

 ןּוא גָאלק סיורג ןיימ ןופ םורָאװ ,יורפ רעקיטכערטרעדינ

 ךיז טָאה = .רעהַא ויב טדערעג ךיא ּבָאה שינרעגרע ןיימ

 טָאג רעד ןּוא ,םולשל יג :טגָאזעג טָאה ןּוא ילָע ןפּורעגּפָא

 "עג טסָאה ּוד סָאװ השקב ןייד ןעקנעש לָאז לארשי ןּופ

 ןעניפעג טסניד ןייד לָאז :טגָאועג יז טָאה *  .םיא ןּופ ןטעב

 .ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל

 .-טנעעג הנַח טָאה יז |

 ;דֹוע הלדווהראל ₪

 היִלֵא רֶמאֹּו :הְרפשל ילע ָהֵכְׁשחַַ עֶמְׁשִי אֵל ּהָלֹוקְו די
 ןֵַּתַ :דלעַמ ךנַײ-תֶא וריק ןיִרְבּמְשִּת יֵתְמיִדע "למ וט

 .רָכְשְו ןייַו יִכֹנָא חורחתשק הָשֶא יִנדַא אל רָמאֹּתַו הנה
 -תֶא ןֵּתִּת-לַא :הָוהְי ונפל יֵשְפ-תֶא דֹּפְׁשֶאְו יִתיִתְׁש אל ו

 יִתְרכד יִסְעַכְו יחיש במ יִּכ לָעַלְּב-תַּב ינפל ְךֶתָמֲא |
 .לֵאָרְׂשִי יקלאו םולשל יכל רֶמאֹו ילע ןעו  :הֶוהְ"דע ז
 הַצְמִת רֶמאַֹּו :וּמִעַמ תלאש רֶׁשֲא ךתלשהתא ןחי חי

 הינפו לכאתו הֶּכְרַדְל השאָה ךלתנ דיניעב ןח ָּדְתֶחְּפִׁש
 הרוהְי ונפל ווחתשיו רקבב :ומכָשיו

 קדָנחדתֶא הנָהְלֶא עַד : הֶתָמְרָק םֶתיִּב-לֶא ואבו ובשיו
 הֶדָּנַה רק םימוה תֹופְקְתִל י יהיו :הָוהְי ָהָרְּכָיַ ֹוְּׁשִא כ

 :יָּתְלִאְׁש הָוהְיִמ יִּכ לָאמׁש ומת אָרְקִַּו ןֵּב דלתו
 םיִמַָה חַבְז-תֶא הָוהיִל חל ותיִּבילָכְ הנָהלֶא ׁשיִאָה לע כ
 למידע הֶׁשיִאְל הרמאהיפ הֶתָלָע אל += ורְִנ-תֶאְ בכ

 :םֶלועדדע םש בֵׁשָיְו הָוהְי יִנָּפתֶא הֶאְרִ ויתאבהו לענה
 טָאה יז ןּוא ,געוו ריא ףיוא ןעגנַאגעג ויא יורפ יד ןוא =

 רעד ןיא ןּוא *  .םינפ רעדנַא ןַא ןגירקעג טָאה ןּוא ,ןסעגעג

 טקּוּבעג ךיז ןּבָאה יז ןוא ,טרעדעפעג ךיז ייז ןּבָאה ירפ .

 .ןעמּוקעג ןענייז ןּוא ,טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה ןּוא ,טָאג רַאפ

 ןייו טנעקרעד טָאה הָנָקלֶא ןּוא .הָמָר ןייק ויוה רעייז ןיא

 סע ןוא* .טכָאדעג ריא ןָא טָאה טָאג ןוא ;ןהנַח ביו

 -עגסיוא הנַח טָאה ,געט יד ןּופ יירדמוא ןכָאנ ןעוועג זיא

 ןייו ןפּורעג טָאה יז ןּוא ;ןּוז ַא ןרָאּבעג טָאה ןּוא ןנָארט

 -סיוא םיא ךיא ּבָאה טָאג ןּופ, :לײװ ,לאומש ןעמָאנ

 | | ."ןטעּבעג
 ויא טניזעגזיוה ןצנַאג ןייז טימ הָנְקלֶא ןַאמ רעד ןוא 01

 רעפּפָאטכַאלש סָאד טָאג רַאפ ןטכַאלש ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא

 -עגפיורַא טינ זיא הנָח רעּבָא** .רדנ ןייז ןוא ,רָאי ןּופ

 ,ןעננערּב םיא ךיא לעװ לָאמסנעד ;ןרעװ טנילווטנָא טעוו לגניי רעד ויּב :ןַאמ ריא ּוצ טגָאזעג טָאה יז םורָאװ ,ןעגנַאג

 וט :ריא ּוצ .טגָאועג ןַאמ ריא הָנָקלֶא טָאה < .קידנעטש ףיוא ןּבײלּב ןטרָאד טעװ ןּוא ,טָאג רַאפ ןזײװ ךיז טעװ רע ןּוא

 = *עג יורפ יד ויא .טרָאװ יי ןייז םייקמ טָאג רָאנ לָאז .ןעניֹוװטנַא םיא טסעװ ּוד ויב ּבײלּב ;ןניוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ

 | .טניוווטנָא םיא טָאה יז זיּב דניק ריא ןגיוזעג טָאה יז ןוא ;ןבילב

 ןוא ,לעמ הָפיִא ןייא ןּוא ,ןסקָא ירד טימ ,ךיז טימ טכַארּבענפױרַא םיא יז טָאה ,טניֹוװטנַא םיא טָאה יז זַא ןוא *

 "עג ןּבָאה ייז ןּוא * .גנוי ןעוועג זיא לגניי רעד ןּוא ,וליש ןיא טָאג ןּופ ויוה ןיא טכַארּבעג םיא טָאה יז ןּוא ;ןײװ לגָאל א

 יװ ױזַא ,רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא :טנָאזעג טָאה יז ןוא *  .ןילע ּוצ לגני םעד טכַארּבעג ןּבָאה ןּוא ,סקָא םעד ןטכָאש

 -מעד ףיוא * .טָאג ּוצ ןייז וצ ללּפתמ ,ריד ןבעל ןענַאטשעג ָאד ויא סָאװ יורפ יד ןיב ךיא ,רַאה ןיימ ,טּבעל לעז ןייד

 ןוא * .םיא ןופ יןטעּבעג ּבָאה ךיא סָאװ השקב ןיימ ןעקנָאשעג רימ טָאה טָאג ןוא ,ןעוועג ללפתמ ךיא ּבָאה לי ןקיזָאד

 -עג ןטרָאד ךיז טָאה רע ןּוא .טָאג ּוצ צ ןעילעג רע זיא ,טּבעל רע סָאװ נעט עלַא ; ;טָאג וצ יןעילעג םיא ּבָאה ךיא ךיוא

 | .טָאג ּוצ טקוּב

 למדע יבש ךניְִּב בוטה ישע השיא הָנְקְלֶא הָל מא כ
 -תֶא קְניֵּתַו הָׁשִאָה בשתו וְרָבְד-תֶא הוה םֶקָי ךא ותא

 םיִרָפִּב ּוּתַלָמְּנ רֶׁשֲאַּכ מע והלעתו :ותא הל ָנְב דכ
 הוהָי-תיב ּוהֲאְבִּתַו ןַי לָבנְו חמכ תֶחַא הּפיֵאְ הָׁשֹלְׁש

 דלא רעַנִ-תֶא ואביו דַּפַה-תֶא ומחשיו :רַעָנ רֶעַנַהְו ולש הכ
 תֶבָצְּנַה  הָׁשֶאָה ינא ינדַא ףשפנ יח ינרָא יב רמאתו ןילע וכ
 יִתְלְלַפִתַה הוה רעַנַה-לֶא הוהידלא לֶלַּפְתַהְל הָוָב הֶכֶּמִע וכ
 יפנָא םנו :ימעמ יִּתְלִאָׁש רשא יתלאשדתא יל הָוהְ ןתיו חכ

 : הָוריל לאש א אּוה הָיָה רשא .טיִמָיה-לֶּכ הָוהיִל היִתְלִאְׁשִה
 :היהיל םש ּוחתשינ

 ב |

 ינרס הָמָר הָוהיִּב יִּבִל ץֶלָע רמאתו הָּנַה ללפְתַו א
 יא סח ' ,א

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןעוועג ללפתמ טָאה הנָח ןּוא ב

 ,טָאג ךרּוד קיטסּול זיא ץרַאה ןיימ
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 א לאומש יי יי ר .19-2 , ב

 ב "ןיִא עשב ִּתְחַמָׂש יִּכ ביאלע יִפ בַחָר הָוהיִּב
 גדלַא :ועָקלאָּכ רּוִצ ןיִאְו לכ ן ִאייֵּכ הָוהיִכ ׁשֹודָק
 לא יִּכ םֶכיִּפִמ קָתַע אצי הָחֹבִנ הָקבְנ ּורְּבַדְת בת
 ד םביקמ םיִרֹּבִג תֶׁשֶק + ; תוללע ּוְְתִנ אָלְו הָוהְי תועד
 ה ביִבֵעְרּו ּורָּכְׂשִנ םֶחְלִּב םיִעָבְש ליה ורָוַא םיִלָׁשְכִ
 ;;רֶלֶלְמֶא םיִנָּב תַּבַרְו הָעְבש .הָדְלִי לְרָקִעירע לח

 ;ׁשיִרֹומ הָוהְי ;לַעו לאש דירומ הָיַחְמּו תיִמַמ הָוהְי /
 ח תפשַאְמ ל רַפָעמ םיקמ : :םֶמורמדא ליפטמ רישעמו
 םבֵלֲחְנַי דֹובָכ אָפַכְו םיבידנ"סע בישוהל ןויְבֶא םיִרָי
 ט ודיִסַה ילגר :לכת םֶהיֵלֲע תָשיו ץְרֶא יקצְמ הוהיל יִּכ

 .:שיִאחרַבְ חלב אֵלייכ ומ שח םיִעָשְרּו רֹמְׁשִי
 י יִסְּפַא ןיִדָי הוה םֶכְרִי םִיַמָׁשַּב זָלָע ובירמ ותחי הָוהְי
 א הָנְקְלֶא דל יןוחישמ ןרק םֶרַו ופלמל וצפו ץֶרֶא
 פת הוהי-תֶא תרשמ הָיָה רעוחו וָתיִּב-לַע הֶתָמְרָה
 בי :הדוהְי-תֶא ּועְדִי אל לַעילְב יִנְּ ילע יֵנְבּו :ןקפה לע
 + רַעַנ אָבּו חַבְו בו ׁשיִא-לָּכ םִעָה-תֶא םיִנַהְּכַה טפשמו
 די הָּכִהְו :וָדָיְּב םינשה שְלֶש למה רָשְּבַה לָּׁשִבְּכ ןהפה
 הלעי רשא לָּפ רֹורָפַב יִא תחל וא דודזב וא רוכב
 טכיאְּבַה .לַאְרשידלָכל ישעי הב ופ ןקפה חָּקִי גלזמה
 ט רענ | אָבּו בֶלַחַהתֶא ןורָטקי םֶדָטְּב ₪ :ה לֵב םָׁש
 -אלְו ןכל תלָצל רֶׂשָב הָנִת חוה ׁשיִאְל מא ןחפה
 ט ׁשיִאָה ויָלֵא רֶמאַֹו :יחדסא יִּכ לָשְבִמ רֶשְּב ָךִּפִמ חֶּקִי
 ףשפנ הָוִאְּת רֶׁשֲאְּ ףלדחלו בֶלַחַה םייּכ ןוריטקי רק
 זי הת !הְָוחְב יִתְחקְל אלדו ןֵּמִת הָּתַע יִּב לו מא
 וצאנ יִּכ הָוהְי ינתֶא דָאְמ .הֶלודְג .םיִרְנַה תאמה
 זי יָנַּפ-תֶא תָרָשִמ לָאמְׁשּי !הָוהי תחנמ תא םיִָׁנֲאָה
 ש ומָא ֹוָלדָׂשֲעַּת ןטק ליעמו :ּודָּב דופא רוגָח רע הוה

 ק סה ₪ - השוה'? קי קה | ק לג |
 . קאל זמ כ"ע קולע ווק ויבירמ '*

 ,קרַאטש שטנעמ ַא זיא חֹוּכ טימ טינ םורָאװ |

 ;ןכָארּבעצ ןרעװ טָאג ףיוא ןגירק סָאװ יד 10

 ;ייז ףיוא למיה ןיא טרענוד רע
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 ;טָאג ךרּוד ןביוהרעד זיא ןרָאה ןיימ |

 - . ,טנייפ עניימ ןגעקַא טיירּב ויא ליומ ןיימ
 .ףליה ןייד טימ ךיז יירפ ךיא םורָאװ

 ,הוהי יוו רעקילייה ַא ָאטינ 2

 ;ָאטינ זיא ריד ץוח םורָאװ |

 .טָאג רעודנוא יוו ולעפ ַא ָאטינ ןּוא
 .,דייר עקידרעפָאהכיױה ריא טלָאז ןרעמ טינ*

 ,ליומ רעיײַא ןּופ סטיישרַאפ לָאז סױרַא טינ
 ,הוהי זיא ןסיוו ןופ טָאג ַא םורָאװ <

 .ןגיוװעג םישעמ ןרעוו םיא ןּופ ןּוא
 ,ןכָארּבעצ טרעוו םירוביג ןּופ ןגיוב רעד +
 .טפַארק ןָא ןטרּוג עטלכיורטשעג ןּוא |
 ,טיורּב םּוא ךיז ןעננידרַאפ עטַאז*

 ;ּפָא ןעּור עקירעגנוה ןּוא

 .,ןּביז טרעּבעג הרקע יד תעּב

 .טקלעװרַאפ רעדניק ןיא עכייר יד טרעוו

 יי ,קידעּבעל טכַאמ ןוא טייט טָאג *
 .ףיוא טגנערּב ןוא בּורג ןיא ןרעדינ טכַאמ רע

 ,ךייר טכַאמ ןּוא םירָא טכַאמ טָאגי

 .טּבײהרעד ןּוא טרעדינרעד רע
 ,ןַאמירָא םעד ביוטש ןּופ ףיוא טכיר רע *

 ,ןויבא םעד ףיוא רע טבייה טסימ ןּופ
 ,ןטשריפ טימ ןצעז ּוצ ייז
 | ;ןּברַא יי רע טכַאמ דובּכ ןופ ןָארט ַא ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןטסעפטנּורג יד ןענייז סטָאג םורָאװ

 .טלעטשעג טלעוו יד יז ףיוא טָאה רע ןּוא

 - ,רע טיהַאּב עמּורפ ענייז ןּופ סיפ ידי

 .ןטינשרַאפ ךשוח ןיא ןרעוו םיעשר ןּוא
 ,דרע רעד ןּופ ןקע יד טפשמ טָאג

 -  ,ךלמ ןייז ּוצ טכַאמ טיג ןּוא

 .ןטּבלַאזעג ןייז ןּופ ןרָאה םעד טבייהרעד ןּוא

 <  .ןהֹּכ םעד ילַע ןּבעל טָאג טנידעג טָאה לגני רעד ןּוא .זיוה ןייז וצ הָמְר ןייק קעװַא זיא הָנְקלֶא ןּוא יי
 רעגייטש רעד ןּוא * .טָאג ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ ןּבָאה יז ,ןעונוי עקיטכערטרעדינ ןעוועג ןענייז ןיז סלע ןוא <

 םעד ןעמוק טגעלפ ױזַא ,רעפּפָאטכַאלש ַא .טכַאלשעג טָאה סע רעצימע רָאנ רעװ :ןעװעג זיא קלָאפ ןטימ םינהפ יד ןּופ
 ןקעב ןיא ןכעטשנײרַא טנעלפ ןוא י* ,טנַאה ןייז ןיא לּפָאג ןקינייציירד ןטימ ,שיילפ סָאד טכָאקעג טָאה עמ יװ גני סנהפ
 ןעמונעגוצ ןהפ רעד טָאה ,טכַארּבעגפױרַא טָאה לּפָאג רעד רָאנ סָאװ ;ּפָאט ןיא רעדָא לסעק ןיא רעדָא ןַאפ ןיא רעדָא

 טפמעדעג טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ** .ֹוליִש ןייק ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז סָאװ לארשי ץנַאג ּוצ ןָאט ייז ןגעלפ ױזַא .טימרעד |

 ןרַאפ ןטָארּב םּוצ שיילפ ביג :טכַאלשעג טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןגָאז ןוא ,גנוי סנהפ םעד ןעמוק טגעלפ ,סטעפ סָאד

 ןפמעד :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןַאמ רעד זַא ןּוא * .יור טרעיינ ,שיילפ טכָאקעג ריד ןּופ ןעמענ טינ ליוו רע םורָאװ ,ןהֹּכ |

 טציא אקווד ,ןינ :ןגָאז רע טגעלפ יװַא ,טסולעג ץרַאה ןייד יװ ריד םענ ןוא ,סטעפ סָאד ןפמעד טשרָאקַא ןעמ לָאז

 יד םורָאװ ,טָאג רַאפ סיורג רעייז ןעװעג זיא ןעננ יד ןופ דעו יד ןּוא" .טלַאװעג טימ ךיא םענ טינַא ,ןּבעג ּוטזּומ |
 .טָאג ןופ ןברק םעד ןעװעג הזבמ ןּבָאה ןשטנעמ

 ועל עלעטנַאמ ןיילק ַא ןּוא * .דֹופֵא םענענייל ַא ןיא טרּונעגנָא לגניי ַא ,טָאג רַאפ רעניד ַא ןעװעג זיא לאּומש ןּוא 5* |



 33-20 ,ב - = 00 א לאמש = | |

 הפול השיאדתא ּהָחֹולֲעַּב הָמימְי | םיִמָיִמ ול הֶתְלַעְהְו - ּוצ רָאי ןופ ןעננערּבפױרַא םיא ןוא ,ןכַאמ רעטומ ןייז םיא
 תשא הָנְְלאתֶא ילָע רבו :םימיה חַבְזתֶא כ ןטכַאלש ּוצ ןַאמ ריא טימ | ןעמוקענפיורא זיא יז ןעוו ,רָאי

 הָלֵאְׁשַה תחת תאוה הֶׁשֲאֲה-ןִמ עַרָז ךל הֹוהְי םשי רַמָאְ
 -תֶא הָוהְי דקפדיכ :ֹומֹוקְמִל כְלָהְו הוהיל לאש רֶׁשֲא א ןטטנעב טנעלפ ילָ ןוא <  .רָאי ןופ רעפּפָאטכַאלש סָאד
 רעה לדג תֹונָב יִּתְׁשּו טינביהׁשׁש דלתו רה הָּנַה ןרעטַאּב טָאג ריד לָאז או ןוא ,בייוו ןייז ןוא ןהָנָקלֶא

 -לָּב } תֶא עמָשְו דֶאְמ ןֵקָו ילו == ןהוהייסע לאמש בכ סָאװ גנואילטנַא רעד רַאפ ּבײװ רעקיזָאדרעד ןופ ןעמָאז |
 "ןרָא ןְבְּכְׁשִי-רֶׁשֲא תאו לֶארש"לכל ו ויָנָּב שני רֶׁשֲא .םייהַא ןייג ןגעלפ ײז ןּוא .טָאג ּוצ ןרָאװעג ןעילטנַא זיא

 הדֶּמָל םֶהָל רֶמאֹּיַו :דעומ לֶהֶא חַתְּפ תֹואְבְצַה םיִׁשָּנַה גכ
 םֶכיֵרְבַד-תֶא למש יכנא רֶׁשֲא הלאה םיִרְּבִּדַּב ןושעְת

 ז-בוטדאל יִכ יִנָּב לא :הלא םִעָהילַּכ תַאמ םיִעָָר דכ = חנוכה יד | |
 = אטחָידסַא :הוהידסע םירבעמ עמש יכנַארשא הָעָמשִה הכ ..טָאג ייּב ןסקַאװעגפיוא ויא לאומש לגני רעד ןּוא

 ימ שיא אֵמָחְי הוהיִל סאו םיהלָא וללפו שיאל שיא "צג טָאה רע ןּוא :טלַא רעייו ןעווענ ויא ילַע ןא*

 הרה ץֶפָחריכ .םֶּהיֵבֲא לּוקְל + ועמָׁשִי אֵלָו ולדלֶלָּפִת = 2 טא תו איש לאה לוח טול ₪
 . הָוהיימִע םַּג בוטו לדג לה לֵאומְׁש רעהו :םָתיִמֲהַל וכ
 רֶמאֹּיַו ילָע-לֶא טיקלָא-שיא אבו 1 ;םיִׁשָנֲא-םִע םָנְו וכ

 קידעגָארט זיא יז ןּוא ,ןהנַח ןָא טכַאדעג טָאג ךיוא טָאה **

 .רעטכעט ײװצ ןּוא ןיז יירד ןרָאּבעג טָאה יז ןּוא ,ןרָאװעג

 יז ןַא ןּוא ,לארשי ץנַאנ וצ ןעּוט ןיז ענייז סָאװ ץלַא טרעה

 גנַאגנייַא םייּב ןייֵא ךיז ןעלמַאז סָאװ רעּבײװ יד טימ ןגיל

 םֶתֹוְִּבךיִבָא תיּבילֶא תיל הָלְגַ הֶוהְי דַמָא הָבויְלַא  סָאװרַאפ :טנָאועג ייז וצ טָאה רע ןוא *  .דעֹומ-להֹוא ןופ
 לֵאָרְׂשִי יֵמְבִׁש-לּכִמ ותא רֶחָבּו :הָעְרַּפ תיבל םִיַרְצִמְּב חכ ערעיימ רעה ךיא םורָאװ ?כַאז עכלעזַא ריא טוט
 דוָמִא תאשְל תֶרְָק ריטקמל יחְבְומזלע תולעל ןהכליל ,טינ* .קלָאּפ צנַאנ ןקיוָאדמעד ןופ םיטעמ עטכעלט

 המל :לארשי נב ישא"לכ"תא ל ְךיִבָא תובל הָנִמִאְו נפל טכ
 ְיֶנְב-תֶאדַּבְַתַוִעְמיִתיִוצרׁשֶאיִתְחְנִמְבויִחְבְּּוֲעבַה ךיא סָאװ גנורעה יד זיא טיג טינ םורָאװ ;עניימ ןיז
 גימל לֵאָרְׂשִי תַחְנִמ-לֶּכ תישארמ םֶכָאיִרְבַהְל יִנָמִמ שטנעמ ַא וא" .ןטײרּפשרַאפ טָאג ןופ קלָאפ סָאד
 .תימּו דתיב יפְרמָא רומָא לֵאְרְשִי יהלָא םוהְי םאנ כָל ל = -תיב םיא רַאפ ןייֵא ךיז טלעטש ,ןשטנעמ א ןגעק טקידניז
 - יל הֶליִלָח ה הָוהְי-טאנ הָּתְַו םלוע-דע ינָפְל וכְלַהְתי ךיִבָא טעװ רעװ ,טָאג ןגעק טקידניז שטנעמ א וא רעּבָא ,ןיד

 "תֶא יִּתְעַדָנְו םיִאָּב םיִמָי הגה :טקי יב דֵּבַכָא יִדְּבַכְמייֵמ אל
 .רָצָתְמַּכִהְו :דֶתיִבְּב ןקז תויהמ ד יָא תיֵּב ער תֶאְו ךעָרְז בל

 ּךְתיִבְּב מ היהידאלו לארשיחתא ביטייירשא לָכְּב ןועמ | טלָאװעג ₪ טָאה טָאג םורָאװ .ןרעטָאפ רעו ןופ לו

 =תֶא תובל יחכמ םעמ ְֶל תיִרְכַאדאְל שיאו !םיִמָיה-לָּכ גל יי 2 .ןטײט
 | !םיׁשְֲא ותומי ָךְתיִב תיִּבְרַמילְמְו דשפנ"תא בידָאלו ףיִניֵ

 םעד וצ טרעהענוצ טינ ןּבָאה 0 רעּבָא ןטעּב םיא רַאפ

 ,רעסערג ץלַא ך ןרָאװעג זיא לאומש לנעול רעד ןּוא 2

 .,ןטײל ייב יא טָאג ייב יא קילעפעגליווו רעמ ןּוא

 ּבָאה ךיא :טנָאזענ טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ןילָע ּוצ ןעמּוקעג זיא ןַאמ רעכעלטענ ַא ןּוא**

 ןופ ויוה םעד רעטנוא םִיַרצִמ ןיא ןעװעג ןענייו ייו תעב זיוה סרעטָאפ ןייד ּוצ טקעלּפטנַא ךיז ןקעלּפטנַא ךָאד |

 ןיימ ףיוא ןיינוצפיורא ,רימ זצ ןהפ ַא רֶאּפ לארשי ןופ םיטבש עלא ןופ טלײװרעדסױא םיא ןּוא 5 ,ןהערַּפ

 עלַא ןופ זיוה סרעטָאּפ ןייד ןבענעג ּבָאה ךיא ןוא ;רימ רַאפ דֹופָא א ןגָארט ּוצ ,ךיורײװ ןרעבייר ּוצ ,חּבומ

 רייפש ןיימ ףיוא ןוא .רעפּפָאטכַאלש ןיימ ףיוא ריא טערט סָאװרַאפ * ..לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןופ רעפפֶארעייפ

 וצ ךייֵא ידּכ ,ךימ יװ דובּכ רעמ ןיא ןיז ענייד .טסטלַאה וא ,גנונילוו ןיימ ןיא ןליופָאבח בָאה ךיא סָאװ רעפּפָא

 ךיא ּבָאה ןגאז :לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאז םּורד * .?קלָאפ ןיימ לארשי ןּופ ןּברק רעדעווטעי ןופ ןטסעב ןטימ ןּפָאטש

 - ןטימרַאפ ,טָאג טגָאז ,דנּוצַא רעבָא ;קיּביײא ףיוא רימ רַאפ ןייגמוא ןלעוו ויוה סרעטָאפ ןייד ןּוא ויוה ןייד :טנָאועג טסעװעג

 טצַאשעגננירג ןלעוו ,ךימ ןטכַארַאּפ סָאװ יד ןֹוא ,דובּכ ןּבעג ךיא לעוו ,דֹובּכ רימ ןּבינ סָאװ יד םורָאװ ;רימ ןופ ןייז סע לאו

 יז טינ טעוו ןקז ַא וַא ,זיוה סרעטָאפ ןײד ןופ םערָא םעד ןּוא םערָא ןייד ןקַאהּפָא לעװ ךיא ןוא ,ןעמּוק נעט עו" .ןרעוו

 | נייק טעװ וקו ַא ןוא ;לארׂשי ןָאט סטּוג טעוו סָאװ ןבעלטיא ףיוא גנּוניוװ ןײמ ןּופ אנש ַא יוו ןקוק טסעוו ןואי % זיוה ןייד ןיא

 ןייגסיוא ןכַאמ וצ ידּכ ,חּבומ ןיימ ןּבעל ןּופ ןדיײנשרַאפ ךיא לעװ ריד ןּופ ןכעלטיא טינ ןּוא * .זיוה ןייד ןיא ןייז טינ לָאמ

 .טײלעגנוי  ןּברַאטש ןלעװ ויוה ןייד ןיא ענעסקַאװעגפיוא עלַא ןּוא .;לעז ןייד ןטבַאמשרַאֿפ ןּוא ןניוא ענייד
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 רל טֶחְניִפּויִנְפָחילֶא זנב ינו אֹבָי רֶׁשֲא תֹואָה דר ה
 .חל שא ןמָאְנ ןקפ יל יתמיקהו :םֶהינְׁש ותמי דָחֶא םֹיְּ
 נפ ךֶקהָתַהו מאג תב ול יתינבוהשעי ישפנבו יִבָבְּ
 .ףתיבְּב רֶתֹונַה-לָּכ הָיָהְו ::םיִמַָהיָּכ יִחיִׁשְמ
 אנ נתפס רֵמָאו םֶהָלירּככְו ףֶסָּכ תרוגאל ול תוחתשהל

 | ומְָלִתַפ כָל תְְּּכַה תתַאלֶא |

 א הדָלהי רכדו ו ילע ינפל הָוהְי-תֶא תֶרָׁשְמ ו לָאומׁש רעה
 ב אוהַה םויּב יהו :ץֶרֶפִנ ןח ןיא םִהָה םיִמָיִּב רק הָיָה

 +תוארל לכו אל תוהָכ ּולָתַה וָניְֵו וְמֹוקְמִּב בכש ילו
 ג ץרוהי לֵמיִהְּב בכש לֵאּומְׁשי הָּבִכִי םרמ םיהלא רו
 - ד רֶמִאַּו לֶאומְשלָא הָוהְי ארק :םיִהלֶא ןורַא םשדרָשַא
 ה רֶמאּ יל ָתאָרְליּכ נח רֶמאֹ ילע-לָא ץרמ גינה
 ואָלְק הָוהְי = {בֶּכְׁשיַו לו בכש בש יִתאָרְקיאְל
 .יפ יה רֶמאּו ילעילָא לוו לֵאמִׁש םקמ לאמט ל דוע

]=+- 

 \ לאימו {בֶכָׁש בוש יֵנְב יִתאָרְקיאְל רֶמאּיַו יל ָתאָרְק
 = חףֶסיַו :הָוהְיירַביִד דלא הָלָע םרשו הוהְי-תֶא עַדָי -
 .רֶמאֹו ילע-לָא דלי םקפ תשילשפ לאומשדארק הוה

 ט מא :רַעָנִל ארק הָוהְי יכ ילע בו יל ָתאֶהְק וכ ינָנָח |
 ּתְרַמָאְו ףלא ארקודטא יהְו בָכש דל לאומשל יִלְ
 :ימוקמפ בכי סָאמׁש לו ד ףדבע עמש יִּכ הָוהְו רֵּבַד
 .לָאמׁש ו לָאומְׁש םִעַפְּב-מַעַפְכ ארק בצי הָוהְי אֵבָ

 א מאו  ו!ּדָדְבִע עמש יִּכ רֵּכַּד סָאומְׁש כא |
 -רָשֶא לארשיב רֶבָד השע יִכֹנָא הגה לאומשדלא ה
 .בי דלא םיִֶא ג אוחה םֹיַּב זויִנְָא יִתש הָנִלְצִּ משל
 | ציֵּתרגִהְו :הלכו לחה ותיבילא תדבר רֶׁשֲא-לָּכ תֶא יטע

 .ײיַּב עדִי-רֶׁשֲא וב .םליעדדע ותיּבדתֶא ןגא טפשהיִּכ ול

 יוק דניעו 'ב ,ג

 .טניילעג ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא .קירּוצ ךיז גיל ;ןפורעג

 .ול תצובי

 .געט עלַא |
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 ;ןעמּוק טעװ:סָאװ : :ןכייצי רעֶד- ןייז ריד טעװ סָאד ןּוא*י

 גָאט ןייא | ןיא-ןסחניפ :ןּוא ןינְפֶח ףיוא ,ןיז ייווצ ענייד ףיוא

 הפיוא-רימ .לעוו ךיא :ןּוא * > .ןּברַאטש עדייב יז ןלעוו

 ןַײמ;ןיא יװ ױזַא ןָאט טעוו סָאװ ןהפ ןעיירטענ ַא | ןלעטש

 ןעיוּבפיוא םִיִא לע .ךיא ןוא :;לעו ןיימ ןיא ןוא ןצרַאה
 ןטּבלַאזעג ןיימ רַאּפ-ןיימּוא .טעוו רע ןּוא ,ויוה רעכיו ַא

 .טּביילב סָאװ רעכעלטיא :ןייז טעװ סע ןוא < |
 א םוא םיא ּוצ ןקוב .ךיו ןעמוק טעו ,זיוה ןייד ןיא רעביא
 :ךימ םענ;:ןגָאז טעו .ןּוא ,טיורב לבעל ַא ןוא קיטשרעפליז

 :ַא ןסע ;ּוצ ,תונוהּכ .יד:ןופ רענייא ּוצ ,ךיד טעב ךיא :,ּוצ

 | - .טיורפ.לקיטש

 :ץלע ןבעל טָאג טעדעג טָאה לאומש לי רעד ןואי =!
 ,געט.ענעי .זא ןטלעז ןעווענ זיא .טרָאװ .סטָאג ןוא =

 ןעװעג ויא .סע ןוא* - .ןעװעג טינ ןיא גנואעז עטּפָא ןייק

 ;ןּוא-טרָא ןייז ףיוא ןגעלעג זיא יִלָע דעו ,געט ענעי ןיא

 טינ טָאה רע . ;ןרעוו לקנוט ןְּביוִהעגנָא.ןּבָאה ןניוא ענללו

 | ןעווענ ,טינ.ךָאנ זיא טָאג ןופ טכיל סָאד ןוא *-ןעז טנעקעג

 ,טָאג ןופ לפמעט ןיא ןגעלעג זיא.לאּומש ןוא , ,ןעגנַאגענסױא

 טָאג .טָאה + ,טָאג ןופ ןורָא .רעד ןעװעג ויא ןטרָאד סָאװ

 ןוא* ..ךיא ןיב ָאד .;טגָאזעג רע טָאה ;ןלאומש ּוצ ןפורענ
 ;ךיא ןיּב ָאד :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןלַע ּוצ ןפָאלעגוצ ויא רע

 טינ-ּבָאה .ךיִא :טגָאזעג רע-טָאה-..ןפּורעג ךימ ךָאד טסָאה

 נָא טו טָאה וא לע ו וצ ןעגנַאגעגוצ ד זיא .ןּוא ןענַאטשעגפױא זיא לאומש ןּוא ,ןלאומש ןפורעג רעדיוו טָאג טָאה =

 << ,קירּוצ ךיז גייל : ;ןוז ןיימ ;ןפורעג טינ ּבָאה ךיא :טנָאועג רע טָאה .ןפּורעג ךימ ָךֶאד טסָאה ;ךיא ןיב ָאד

 < - ,םיא ּוצ טקעלפטנָא טַאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןוא ;טָאג טנעקעג טינ ךָאנ טָאה לאּומש ןּואי = = =

 וא ;ןילע ּוצ ןעגנַאגענוצ זיא ןוא ,ןענאטשענפיוא זיא רע ןוא. .לֶאמ ןטירד םּוצ ןלאּומש ןפורעג רעדיוו טָאג טָאהי < =

 | טָאה יֵלָע ןואי , .לגניי םעד טפּור טָאנ זַא;ןענַאטשרַאפ ילָע טָאה .ןפורעג ךימ ךָאד טסָאה ;ךיא ןיב ָאד :טגָאזעג טָאה

 טפענק ןַיד םורָאװ ,טָאג ,דער :ןגָאז ּוטסלָאז , ריד ּוצ ןפּור:טעװ עמ זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא | :ךיז גייל יג :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג

 בי 27 ,טרעה

 ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא טָאג ןּוא * :.טרָא ןַיז ףיוא טגײלעג ךוו טָאה ןוא ןעגנַאגעג לאומש ויא |

  ;טרעה טכענק:ןַײד םורָאװ ,דער :טגָאזעג לאומש טָאה !לאומש ןלאומש | :לָאמ עקידרעירפ יד יװ יװזַא ןפורעג טָאה ןוא

 - שדײב ענייז ןעגנילק ןלעװ ,סע טרעה סָאװ רעכעלטיא זַא ,לארשי ןיא ךַאז ַא ּוט ךיא ,עז :ןלאומש ּוצ טגָאזעג טָאג טָאהיי

 ןויב בַײהנָא ןופ ,ויוה ןייז ןגעװ-טדערעג ּבָאה.ךיא סָאװ ץלַא ןילַע ףיוא ןייז םייקמ ךיא לעוו נָאט םענעי ןיא* :;ןרעיױא

 | וא טסו עג טָאה רע סָאװ ,דניז רעד רַאפ ,קיבייא ףיוא ויוה ןייז טּפשמרַאפ ךיא זַא טגָאזעגנָא םיא ּבָאה ךיא םורָאװ * .ףוס



 6 ,ד-14 ג \ | א לאּומש | וי 48

 יִלָע תיִבָל יּתְעַּבִׁשנןְבָלְו;םָּב הֶהְכ אָלְוויָנַּב םֶהָל םילְלְקִמ ד+ עג טינ יז טָאה ןּוא ,ךיז ףיוא הללק ַא ןעגנערּב ןיז ענייז
 ככ :םלועדדע הָחְנִמְבּוַבְזִּב ילעזתיב וע רעכט וט

 לַאומְשו הוהידתיב תותְלּדְתֶא חת רקבה"דע לֵאּומְׁש
 לֵאּמׁש-תֶא ילע אָרְקִיו : ;ילע-לָא הָאְרַּמַה-תֶא דינהמ ארי וט

 רֶׁשֲא רֶבְּדַה הַמ רמאה :יִנָנַה רֶמאֹּיַ ִנְב לָאומׁש רֶמאַּו +=  !קיּבײא ףיוא רעפּפָאזײּפש ךרּוד רעדָא רעפּפָאטכַאלש

 הָכָו םיהלא ףלדהשעי הפ יִלּמִמ ךַתַכְת .אָנ-לַא ְךיֶלֵא רָבּד רע ןּוא ,ירפ רעד ןיא ויּב ןגעלעג זיא לאומש ןוא =
 רָב רֶׁשֲא רָבְדַה-לֶּכִמ רֶבָּד ְמִמ רַחַכְּת-םִא ףיסוי

 ונמִמ רַחכ .אָלְו םיִרְַָּה-לֶּכ-תֶא לאומש ולדדעו ?ךיִלֵא חי |
 הוי לאומש לדו :ה השעי עב בומַה אוה הָוהְי רמאי ש לאה" .ןילָע ּוצ גנואעז יד ןלייצרעד ּוצ טַאהעג ארומ

 לֵאָרְׂשי-לַּכְ עדיו ; הָצְרָא ויָרְבָד-לָּכִמ ליפהדאלו ומַע הָיָה 2 !ןוז ןיימ לאומש :טגָאועג טָאה ןּוא ,ןלאומש ןפּורעג ילָצ

 :הוהיל איִבְנְל לָאמש ןמָאְניּכ עבש ראְבְדדַעְו ןדמ סָאװ :טגָאזעג רע טָאה יי .ךיא ןיּב אד :טגָאזעג רע טָאה
 ללָאמׁשילָא } הָוהְי הָלָנניִּכ הָלָשב הָאְרַהְל הָוהְי ףסו אט |

 | ;הָודְי רֵבְרַּב ולָשְּב |
 ד ןָאט טָאג ריד לָאז .ךיד טעּב ךיא ,רימ ןּופ ןענעקיילרַאּפ

 קרארקל לֵאְרְׂשִי איו לארשיילכל לֵאּומְׁש"רַבְד יִהְיַו = ןענעקיילרַאּפ רימ ןופ טסעוו ּוד ביוא ,רעמ ךָאנ ןוא ױזַא
 םםיתשלפ רֶזִעָה ןְבָאָה-לַע ונחיו הָמָחְלִּמַל םיִמָׁשְלִּפ - |

 שטתו לֵאָרׂשִי תאֵרְקִל םיתשלפ וכרעיו :קפאב ּנָח ב
 הדֶכְרַעַמְב וכ םיתשלפ ינֶפל לֵארְׂשִי ףנעְו הָמָחְלִמַה | |
 הנֲַּמַה-לֶא םָעָה אֵבָּיַו :שיא םיִפָלַא תַעָבַרַאְּכ הֶדָׂשַּב : רע :טָאזעג טָאה רע ןוא .םיא ןופ טנקיילרַאּפ טינ ןוא
 ינפל םויד הוהְי ּונפִנְנ הָמָל לֵאָרְׂשִי ינקז ּורְמאֹּיַ .ןָאט רע לָאו ,ןגיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ;הוהי זיא

 .אֹבָיוהָוהְי תיִרְּב ןורָא-תֶא הלשמ ּונילַא הָחְקִנ םיִתְשלּפ
 ואשיו הש ז םֶעָה חלשינ :ּוניֵבְיִא ףמ ונעשו ונּבְרקְב ר וי |

 זבָשָו םיִבְרְכִה בשי תוִאְבִצ הָוהי-תיִרְּב ןורא תֶא םֶּׁשִמ | טוָאלעג טינ רעטרעוו ענייז עלַא ןופ טָאה רע ןוא ,םיא
 !םֶחְניִפּו יִנְמָה םיִלֶאָה תיִרְּב ורע ילעיגְב יש ויב ןּוא ןֶד ןופ לארשי ץנַאג ןוא* .דרע רעד ּוצ ןלַאפ

 טל ועמשו :ץֶרָאָה םֶהַתו הל הָעורת טאהש ו |
 הלידה הָעּורְּתַה לק חמ ּורְמאֹּיַו הָעּורְּתַה לוק-תֶא

 :זיוה סילָע ףיוא ןרָאװשעג ךיא ּבָאה םּורד ןּוא** .טרעוו

 ךרוד ןרעװ ןּבעגרַאפ טעװ זיוה סילָע ןּופ דניז יד ביוא

 טָאה לאומש ןּוא .זיוה סטָאג ןּופ ןריט יד טנפעעג טָאה

 טינ טסלָאז ?טדערעג ריד ּוצ טָאה רע סָאװ ךַאז יד זיא

 דעג ריד ּוצ טָאה טָאג סָאװ רעטרעװ עלַא ןופ טרָאװ ַא

 ,רעטרעװ עלַא טליצרעד םיא לאומש טָאה** .טדער

 טימ ןעוועג זיא טָאג ןּוא ,ןסקַאװעג זיא לאומש ןּוא יי

 יַאּב רעדיוו ךיז טָאה טָאג ןּוא** .טָאג ןּופ איבנ ַא רַאפ

 'ּוצ טקעלּפטנַא ךיז טָאה טָאג םורָאװ ;ֹוליש ןיא ןויוו
 יק רכעב *ת* | לא ."ס* זט ג

 .טָאג ןופ טרָאװ םעד ךרּוד וליש ןיא ןלאּומש

 .לארשי ץנַאג ּוצ סױרַא ויא ןלאומש ןופ טרָאװ סָאד ןואי ד

 יד ןוא ,רֶזֶעְדֶבֶא ייּב טרענָאלעג ןּבָאה יז ןוא ,םיתשלפ יד ןגעקַא המחלמ ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא לארשי ןּוא

 טָאה המחלמ יד ןּוא ,לארׂשי ןגעקַא טלעטשענסיוא ךיז ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא* .קָפָא ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה םיתשלפ

 דלעפ ןפיוא טכַאלש רעד ןיא טייטעג ןּבָאה ייז ןוא ;םיתשלפ יד רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא לארשי ןּוא ,טײרּפשרַאפ ךיז

 :טגָאזעג לארשי ןופ עטסטלע יד ןּבָאה ,רעגַאל ןיא ןעמוקעגקירּוצ זיא קלֶאפ סָאד ןַא ןּוא*. .ןַאמ טנויוט ריפ םּורַא

 ןּופ ןורָא םעד וליש ןּופ ודנוא ּוצ ןעמענרעּבירַא רימָאל ?םיתשלפ יד רַאפ ןגָאלשעג טָאג טנייה ודנוא טָאה סָאװרַאפ

 .טנייפ ערעודנּוא ןופ טנַאה רעד ןּופ ןפלעה זדנּוא ןּוא ,ודנוא ןשיװצ ןעמּוק לָאז רע ידּכ ,דנּוּב סטָאג

 דנוב םעד ןּופ ןורָא םעד ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגרעּבירַא ןּבָאה יז ןּוא ,וליש ןייק טקישעג קלָאפ סָאד טָאה*

 ןורָא םעד "ב ןיז "ווצ סילָע ןעװעג ןעניז ןטרָאד ןּוא ;םיבּורּכ יד רעביא טציז סָאװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ

 ,רענַאל ןיא ןעמּוקעגנָא זיא דנוב סטָאג ןּופ ןורָא רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא* .סחניּפ ןּוא ינפָח ,דנוב סטָאג ןּופ

 ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןּוא י .ןרָאװעג טכליהרַאּפ זיא דרע יד זַא ,גנולַאש עסיורג ַא טלַאשעג לארשי ץנַאג ןּבָאה יױװַא

 גנּולַאש רעסיורג רעקיזָאדרעד ןּופ לוָק רעד זיא סָאװ :טנָאועג ןּבָאה יז ןוא ,גנּולַאש רעד ןּופ לוָק םעד טרעהעג



 .197,ד

 ":הנחמה
+7 ₪575 = 

 | יכימְתֶא תא ל הָתְיַה אל יִכ לי יא ורמאמ הָנֲחַּמַה
 . ח םיִריִדַאָה םיִהֹלֶאָה ךימ ינליצי יִמ ר ווא :םשלש
 הָּכמילְכִּב םִיַרְצִמתֶא םיִּכַּמִה םיִמלֶאָה םח הָלֶא הֶּלִאְה
 ּוָדְַעַּת ןֵּפ םיִמָׁשְלְּפ םִׁשְנֲאל יְְִו ןקְזַחְתִה :רָּבְרִּמַּ
 :םֶּתְמַהְלִ םיִׁשְנֲאְל םֶתייְהִו םֶכָל ורבע רֶׁשֲאַּכ םיִרְבִעְל
 יוילָהֶאְל שיא וע לארשי חגו םיִּתְשְלִפ ּומָחְלו
 ףלא םישלש לארשימ לפינ דָאְמ הָלֹודְג הֶּכִמֲה הת
 אי יִנְפָח ותמ ילֲעיינְב ישו חקלנ םיִהֹלֲא ןוראו :יִלְנִר
 גי םֹיַּב הלש אבו הכרה ןמינבישיא ץֶרַיו  :םֶחָניפּו
 + זדנהְו אובמ :וׁשאֹר-לַע המדאו םיִעְרְק ויָדַמּו אוהה
 דֵרָח ופל הָיְהיּכ הָּפַצְמ ְּךֶרֶד ךי אָּטְּכַה-לַע בֵׁשֹי יל
 -לָכ קעותו ריִעָּב דיגתל אָּב שיאָהְו םיהְלֶאָה ןורא לע
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 ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז יז ןּוא ?םירבע יד ןּופ רעגַאל ןיא
 .רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא ויא טָאג ןּופ ןורָא רעד וא
 יעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ןגָארקעג ארומ ןּבָאה םיתשלפ יד
 :טגָאזעג ןּבָאה ייז ןוא .רעגַאל ןיא ןעמוקעג ויא הוהי :טגָאז
 -רעייאךטכענ ןעשעג טינ זיא סָאװ-ױזַא םורָאװ !ודנוא ייוו
 רעד ןּופ ןייו ליצמ ודנוא טעװ רעװ !ודנוא ײװ* .ןטכענ
 ךָאד ןענייז סָאד ?רעטעג עקיטכַאמ עקיזָאדיד ןופ טנַאה
 ײלרעלַא טימ םירצִמ יד ןגָאלשעג ןּבָאה סָאװ רעטעג יד |

 ריא ,רענעמ טייז ןוא ,ךייַא טקרַאטש* .רּבדמ ןיא קעלש
 יוז יו יוזַא ,םירבִע יד ןעניד טינ טלָאז ריא ידפ ,םיתשלפ
 טלָאז ריא ןוא | ,רענעמ טייז םּורד ;טנידעג ךייַא ןּבָאה
 די שק הָמ רמאו הָקָעְצִה לוק"תא ילֵע עַמְׁשִיַ!ריִעָה ,ןטלַאה המחלמ

 ש כ עו :יִלַעְל דו אביו רחמ ׁשיִאָהְו הוה ןֹוָמָהָה
 = :תרוארל לּוכָי אָלְו הָמָק ועעו הָָׁש הָנֹמׁש םיִעְׁשִּת
  דןמ יִנֲאַו הָכְרֶעַמַהִמ .אָּבַה יִכְנָא ילע-לָא שיאה רמה
 ;יִנְּב רֶבְּדִה הָיְה--הִמ רֶמאֹּו םּיַה יִּתְסִנ הָכְרֲעַמַה
 " בנו םיִתְשלּפ פל טַאְרשי םָנ רמא רשבְמַה ןעיו
 נָפָת ותמ ּךיִנָב יְִׁש--םֵנְו םֶעָב הָתְָה הָלֹודְנ הָפְנַמ

 חי =ערָא | וָריְִוהְּכ יהי !הָחְקְלִנ .םיקלָאָה ןֹורָאַו טֶחְניֵפּו <
 חי | דַעְּב תיִנַרֹרֶא אהל לפי םימלָאָה ןורָא
 אּוהו דָבֶכְו ׁשיִאָה ןקזייכ תֹומָוֹוּתְקַרְפַמ רֶבְשִתַו רעשה
 ש מֲהְניִּפ-תֶׁשֲא חְלַכו :הֶנָש טיר לַארׂשִי-תֶא טפט
 םיהלֶאָה ור הקְלהלֶא הָעּומְׁשַה-תֶא עַמְׁשִַּו תֶלָל הָרָה
 :הירצ ָהיֶלָצ פריי דֶלָתַו עֶרְכִּתַו השיא ָהיֶמָח תמו

 ןּוא ,ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה םיתשלפ יד ןוא"
 "טיא ןפָאלטנַא ןענייו יז ןוא ,ןרָאװעג ןגָאלשעג ויא לארשי
 ַא .רעייו ןעוועג ויא סע ןּוא .ןטלעצעג ענייו וצ רעכעל
 קיסיירד לארׂשי ןופ ןלָאפעג ןענייז סע ןוא ,קַאלש רעסיורג
 ןעמונעגוצ ויא טָאג ןּופ ןורָא רעד ןּוא * .רעײגסּופ טנזיוט
 ינפַח ,ןרָאװעג טייטענ ןענייז ןיז ייווצ סילַע ןּוא ,ןרָאװעג
 0 .סחניפ ןּוא

 -טכַאלש ןּופ ןפָאלטנַא ויא ןימינב ןּופ ןַאמ ַא ןּוא ===
 .םענעגיײא םעד ןיא וליש ןייק ןעמּוקעגנָא זיא רע ןּוא ,דלעפ
 .ּפָאק ןייז ףיוא דרע ןּוא ,ןסירעצ רעדיילק ענייז טימ ,גָאט
 לוטש ַא ףיוא טציז ילָע טשרע ,ןעמּוקעג ויא רע יוו ןוא =

 "עג טָאה ץרַאה ןייז םורָאװ ;קידנקוקסיוא ,געװ םייב
 דפיוא טָאה טָאטש עצנַאג יד ןּוא ,טָאטש ןיא ןגָאזנָא ןעמוקעג ויא ןַאמ רעד ןוא .טָאג ןּופ ןורָא סעד ןגעװ טרעטיצ
 "מעד ןופ לוק רעד ויא סָאװ :טגָאזעג טָאה ןוא ,יירשעג םעד ןּופ לוָק םעד טרעהעג טָאה יִלָע ןּוא * .ןעירשעג
 טכַא ןעוועג , ןיא יִלָע ןוא +* .טלייצרעד ןילָע טָאה ןּוא ,ןעמוקענוצ זיא ןוא טלײַאעג ןַאמ רעד טָאה ?םערַאיל ןקיזָאד
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 'וצ טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה = .ןעו טנעקעג טינ טָאה רע ןּוא ,רַאטש ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןוא | טלָא רָאי קיצניינ ןּוא
 :טגָאזעג רע טָאה .דלעפטכַאלש ןּופ ןפָאלטנַא טנייה ןיִּב ןּוא ,דלעּפטכַאלש ןּופ ןעמוקענ ויא סָאװ רעד ןיּב ךיא :ןילָע
 יד רַאפ ןפָאלטנַא זיא לארשי :טגָאזעג טָאה ןוא טרעפטנעעג רעגָאנָא רעד טָאה * זוז ןיימ ,ןעװעג ךַאז יד ויא יו
 יֵנֹפֶח ,ןרָאװעג טייטעג ןענייז ןיז ערייב ענייד ךיוא ןוא ,קלָאפ ןשיווצ קַאלש רעסיורג ַא ןעװעג ךיוא זיא סע ןּוא ,םיתשלפ

 .ןרָאװעג ןעמונענקעווא זיא טָאג ןופ ןורָא רעד ןּוא ,סחניפ ןוא |

 .ךעלייורעטעה לּוטש ןופ ןלַאפעגּפָארַא רע זיא יױזַא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טנָאמרעד טָאה רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא :*
 ןוא טלַא ןעוועג זיא ןצמ רעד םורָאװ ;ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ןכָארּבעצ ךיז טָאה קינעג ןייז ןּוא ,רעיוט ןופ טייז ןייב
 - .קיביילרעווש

 .רָאי קיצרעפ .לארשי טפשמעג טָאה רע ןּוא

 ןורָא רעד וא ,גנורעה יד טרעהעג טָאה יז יוו ןוא ,ןעניװעג םּוצ קידעגָארט ןעוועג ויא ,בייוו סעסחניפ ,רּונׁש ןייז ןּוא -
 טָאה ןּוא טוָאלעגּפָארַא ךיז יז טָאה ױזַא ,טיוט ןענייז ןַאמ ריא ןוא רעווש ריא ןּוא ,ןרָאװעג ןעמונענקעווַא זיא טָאג ןּופ

 / ןּואי
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 .ריא ףיוא ןעמוקעג ןענייז ןעײװ עריא .םורָאװ ,ןרָאּבעג

 ןענייו סָאװ רעּבײװ יד ןּבָאה .,ןּברַאטש ריא תעב ןּוא *

 ארֹומ טינ טסלָאז :טנָאזעג ריא ּוצ ,ריא ןּבעל ןענַאטשעג

 טינ טָאה יז רעּבָא .ןרָאּבעג ּוטסָאה ןוז ַא םורָאװ ,ןּבָאה

 טָאה יז ןּוא < ..ץרַאה ריא ןָאטעגוצ טינ ןּוא ,טרעפטנעעג

 טָאה ןָאטעגּפָא :ןגָאז וצ ױזַא ,אדֹובְּכיא לגני םעד ןפּורעג
 םעד ןּופ ;נּומענקעװַא רעד ןגעוו ; ;לארשי ןופ דובּכ רעד ךיז
 יז ןוא * .ןַאמ ריא ןּוא רעווש ריא ןגעוו ןּוא , טָאג ןופ ןורָא
 ,לארשי ןּופ דובּכ רעד ךיז טָאה ןָאטעגּפָא :טנָאזעג טָאה

 .ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא טָאנ .ןופ ןורָא רעד םורָאװ

 ,טָאנ ופ יא םעד ד עמ ןּבָאה םיּתשִלּפ יד אי ה

 ןוא ,טָאג ןופ ןורָא םעד ןעמונענ .ןבָאה םיתשלפ יד ןּוא ?
 -ענקעװַא םיא ןּוא ,ןֹוגָד ןופ ויוה ןיא טכַארּבעג םיא ןּבָאה
 "עג ךיז ןּבָאה רעדֹודשַא יד ךואז .ןֹוגָד ןבעל טלעטש
 ןלָאפעגרעדינַא טגיל ןֹוגָד טשרע ,ןגרָאמ ףיוא טרעדעפ
 ןּבָאה ;טָאג ןופ ןורָא םעד רַאּפ דרע רעד ּוצ םינפ ןייז ףיוא |

 .טרָא ןייז ףיוא טרעקעגמוא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןוגד ןעמונעג ײז

 ,ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה ייז ןּוא + |
 רעד ּוצ םינּפ ןייז ףיוא ןלַאפעגרעדינַא טגיל ןֹוגָד טשרע
 ןוא ןֹוגָד ןופ ּפָאק רעד ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד רַאּפ דרע

 ;לעװש ןפיוא טקַאהעגפָא ןגיל ןכעלפטנָאה .עדייב ענייז |

 םּורד * | .ןבילבעג םיא זיא ןֹוגָד ןופ בייל .רעד] רָאנ

 ןעמוק סָאװ עלַא ןּוא ,ןֹוגָד ןּופ רעטסירפ יד טיִנ ןטערט
 ויב דֹודשַא ןיא ר ןופ לעוש םעד ףיוא גד ןופ זיוה ןיא

 = .גָאט ןקיטעיה ףיוא

 11 ,ה-20, ד

 ןבייּכ יִאְדיִת-לַא ָהיֶלָע תֹוָבָעְנַה הנרברתו הממ תעכו כ
 יא רענל אָרְקִּתַו :הָבל הָתְׁשיאֹלְו הָתְַע אלו ֶרְלַי אנ

 םיהלֶאהְורַאחקְלַהְדלֶא לארָשימ רוָבָכ הָלָג רֹמאֵל רוכְכ
 חקל יִּכ לֵאָרְׂשִיִמ רֹוָבָכ הָלג רֶמאַּו :הָׁשיִאְו ָהיֶמָח-לֶאְו בכ

 !םיִהלאָה ןְרֶא
 ה

 רעה ןְבָאֵמ ואביו םיקלֶאָה ןָֹא תא וחסל םיִּתְׁשִלְפּו א
 ותא ּואְבָיו םיללָאָה ןוָרָא-תֶא םיתשלפ יחק !הָדֹוּדְׁשַא ב
 ;בידודשא ּומָכְשִ :ןונָד לֶצֶא ותא וניצי גָד תב ג

 הָוהְי ןורָא ונפל הָצְרֶא ִנָפְל לפנ ןוגָר ה תֶרָחָמִמ
 לסבב ּומּכְשי מּוקְמִל ותא ּובשי ןונָליתֶא ורק ד

 הוה ןורָא ינפל הֶצְרֶא ֹוְָּפִל לפנ ןוגד הנה תרחממ
 ןינד קר פה תֹותָרְּכ ויָדָי תָפַּכ /יִתְשּו ןונד שארו

 םםיִאְּבַה-לֶכְו ןונָד ינחְכ וכררי"אל ןפדלע :ויָלָע רַאְׁשִנ ה
 - הזה םווה דע דודְשַאְּב ןונד ןתפמדלע ןונדדתיב

 םילפעּב םָתֹ דיו םמשיו םירורשאהדלֶא הוהְיידִי דֵּבְכִּתַו ו
 ןקייִּ רוישַאייׁשְנַא ארי :יִלובְנתֶאְו רֹוּדְׁשַא-תֶא '

 דדי הָּתְׁשְקייֵכ ּונּמִ פארי יהלֶא ןורָא בשדאל ורמאו
 ינְרְסדלָּכְיִתֶא פסו וחלשיו ;ויקלָא ןונד לע ונילָע ח

 לארְשַי יהלֶא אל חֶׂשֲעַנ-ִהַמ ֹורְמאֹּיַו םהילא םיתשלפ
 יהלֶא ןוראתֶא ימסו לארי יהלֶא ןורא בפי תנ ורמאמ =
 ליִעְּב הָוהְיידַי התו ותא ופסה | ירחא יח :לארש ט

 לודנידעו ןטקמ רעה ישְנאתֶא ליו דאָמ הָלּודְג לְמּוהְמ
 ןִרָקָע םיקלֲאָה ןורָא-תֶא וחלשמ :םילּפֶע םהל ורְתָׂש י

 רמאל םיִֹרְקִעָה ּוקְעַזןורְקִע םיהלאה ןורא אובכ יה
 :יִמַע-תֶאָו ינתימהל לֵאָרְׂשִי יהל ] ןורָא-תֶא ילא סה

 -תֶאּוהְּלַׁש ורמא של יגרס"לָכתא ופסאיו וחלשמ א

 הק םידחט 75 ײק םווחטב 1 ,ה

 טימ ו טנָאלּפעג ₪1 טָאה ןוא ,טסיװרַאפ ייז טָאה רע ןוא רעדֹודשַא יד ףיוא רעװש ןעװעג זיא טָאג ג ןופ טנַאה יד ןוא* =

 רעד :טגָאזעג ייז ןּבָאה ,יװַא טלַאה סע זַא ןעוענ ןּבָאה רעדֹודשַא יד יװ ןּוא* .ןקרַאמעג עריא טימ דֹודשַא-ןרעטָאלּב

 רעודנוא ןֹונָד ףיוא ןּוא ודנוא ףיוא טרַאה זיא טנַאה ןייז םורָאװ ,זדנּוא יב ןביילב ט טינ רָאט ; לארׂשי ןופ ט טָאג םעד ופ ןורָא

 .טָאג

 סָאװ :טנָאזעג ןּבָאה ייז ןוא ,םיתשלפ יד ןּופ ןטשריפ עלַא ךיז וצ טלמַאועגנייַא ןּבָאה ןּוא טקישענ ןּבָאה לז ךואי

 םעד ןּופ ןורָא רעד ןייגרעּבירַא לָאז תַנ ןייק טנָאועג ענעי ןבָאה ?לארׂשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד טימ ןָאט .רימ ןלָאו

 .לארשי ןּופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד ןגָארטענרעּבירַא ןּבָאה ייז ןוא .לארׂשי ןּופ טָאג

 | טימ טָאטש רעד ןיא ןעוועג טָאג ןופ טנַאה יד זיא ,ןגָארטעגרעּבירַא םיא ןּבָאה יז יוו םעדכָאנ ,ןעװעג זיא סע ןּוא* |

 "עגסיוא ןּבָאה סע ןּוא ,סיורנ ויב ןיילק ןופ טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ יד טגָאלּפעג טָאה רע ןּוא ,המּוהמ רעסיורג ַא רעייו

 | .ןּורקָע ןייק טָאג ןופ ןורָא םעד טקישעגקעװַא יז ןּבָאה * .ןרעטָאלּב יז ייב ןכָארּב

 וצ יװַא ,ןעירשעג רענורקע יד ןּבָאה ,ןורקָע ןייק ןעמּוקעגנָא זיא טָאג ןּופ ןורָא רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא

  .קלֶאפ ןימ ןוא ךימ ןטײט ּוצ ,לארשי ןופ טָאג םעד ןּופ ןורָא םעד רימ ּוצ טכַארּבעגרעּבירַא טָאה עמ :ןגָאז

 קעװַא טקיש :טנָאועג ןּבָאה ײז ןוא ,םיתשלפ יד ןופ ןטשריפ עלַא טלונַאועגניַא ןּבָאה א טקישעג ןּבָאה יז ןּוא י+

  צובֹּכ סױאא



 2 ...אלאמש || חח הרה =
 דמוא:ךיז רע לָאז ןוא ,לארשי ןופ טָאג םעד ןופ ןתָאימעד -תֶאְו יתא מאל ימוקמל בש לארש יקלַא ןורָא
 | | | . די דֶאְמ הָדְבַכ ריִַהלַכַּב תומדתמוהמ הָתְוְהייִּכ יּמִע

 / םי לע ּוּכִה ותמדאל רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְו :םש .םיִהלָאָה \
 רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג זיא המוהמ-טיוט ַא םורָאװ | .קלָאפ = = = צשֶמָּׁשַה ריִצָה תעש לעת |

 .רעווש רעײז ןעועג ןטרָאד זיא טָאג ןופ טנַאה יד ;טָאטש | | יב ו
 "ארקה !םיִׁשְדָח הָעְבְש םיְִּׁשלְּפ הֶדָשּב דוהיךורא יה
 ןורָאל הָשָענהמ רמאל םיִמְסּקִלְו םִינָהְּכִל םיִגְׁשְלְפ
 ג "שבא ובמאי ;וְמוקְמִל חלש הָּמַּב .ּונעְדֹוה החי |

 - למיה ןויב ףױרַא ןיא טָאטש םקיר ותא וחְלַשְתלא טָארשִי יהלֶא ןורָא-תֶא םיִחְלָשִמ |
 | ןופ דלעפ ןיא ןעװעגּפָא זיא טָאג ןופ ןורָא רעד ןואי 10 . : הל םֶכָל עדֹונְו ּואָפְרַת וא םֶׁשֶא ול ּוביִשת בהיפ |

 = = דל בשָנ רֶׁשֲא םָשָאָה הָמ ורמאו :םָּכִמ ד רוסְתאְל |
 / 2: השמחו בהָו ילפָע הֶׁשִמֲח םיִמְׁשִלְפ ינרס רַּפְסִמ ומאה |
 סָאװ :ןגָאז וצ וו רעגָאורָאװ יד ךוא רעטסירפ יד ןפור .ה םתישעו ;םכינרסלו םלכל תחא הָּפגַמייִּכ בהֶז יִרְּבְכַע
 . םָכֵלֲעַמ ןדָי-תֶא לק ילוא רוָבָּכ לאָרְׂשִ יהלאל םּתַתְנּו ןסיװ ודנוא טכַאמ !טָאג ןופ ןורָא םעד טימ ןָאט רימ ןלָאז ץְרָאָה-תֶא םֵתיחְׁשַּמַה םכִרְבְכע מל םֶכַלּפָע ימלצ
 םֶּכבַמְלדתֶא בכ הָּמָלְו {םֶכְצְרַא .טֶעֵמּ םֶכיֵהְלֶא לעמו
 ןופ טָאג םעד ןופ ןורָא םעד ּפָא טקיש ריא ָא :טנָאועג רשאּפ אולה םבְלתֶא הֶעְרַפּו םירצמ ּוְרְּבַּכ רֶׁשֲאַּכ
 טרעיינ ;ןקידַײל טימ .ןקיטפָא טיג םיא ריא טלָאז ,לארשי ז הל ושעו וחכ התַעְו ;וכלמו םּוהְַּׁשיַו םֶהָּב ללַעְתַה
 | ..םֶהיֵלֲע הָלְעיאְל רֶׁשֲא תֹולָע תֹורָפ יִּמְׁשּו תַחֶא השרה
 םֶהיֵנְּב םָתֹביִׁשֲהַ הלנעב תֹורָּפַה--תֶא ּבָּתְרַסֲאַו לע

 טסּוװַאב טעו ךיא ןוא ,ןרעװ טלייהעג ריא טעו לָאמ ח םבָּתַתְנּו הָלהי ןורָא-תֶא םֶּמְתַקְלּי ;הָתְיְּבַה .םֶהיֵרֲהַאְמ -
 .ךייַא ןופ ןָאטעֶגּפָא טי ,ךיז טָאה טנַאה ןווז סָאװרַאפ ןרעװ םָׁשֶא ול םתפשה רֶׁשֲא בתה לכ | תאו הלְנעַהיִלֲא י ותא
 - / ט "םאםַמיִאּו ּוּדְלהְוותֹא םּהְחְלַשְו דצמ ןנרַאָב ּומיׂשֵּת
 חערָה-תֶא ונל הֶׂשָע אוח שמש תיֵּב הֶלֲי לוב דרי

 רעד .טול .:טגָאועג ייז ןּבָאה .חלָאצָּא םיא לָאז רימ  הָרֶקִמּנְּב הָעֵננֹו אֵליִּכ עד אל-םִאְו תאוה הָלֹורְַה
 ענרעדליג ףניפ | .םיתשלפ יד .ןופ ןטשריפ יד ןופ לָאצ 3 תֹולָע 1 תורפ יתש וחקינ ןפ 5 םיִׁשָנֲאַה ןשעיו :ונל היד אוה
 הפנמ ןייא םּורָאְו . ;זיימ ענרעדליג ףניפ ןוא .ןרעטָאלּב | - /  א"תֶא ומשה :תיָּבִב יִלָּכ .םֶהיֵנְּב-תֶאְ הָלָנֲעְּב םּורְסִאו

 ןלמ ןוא ךימ ןטייט טינ לָאז רע ידּכ ,טרָא ןייז וצ ןרעק =

 דעג ןעצייז ,ןּברָאטשעג טינ ןענייז סָאװ ןטטנעמ לה ןּוא 1
 | רעד ןופ ל יירשעגס סָאד דא; ,ןרעטָאלצ טימ ןרָאװעג טנָאלּפ

 | דג םיתשלפ יד ןּבָאה' 0 ..םישדח ןּבז םיתשלפ יד

 ײז ןבָאהי | .,טרָא ךייז ּוצ ןקיטּפָא םיא א רימ סָאװ טימ

 יסנעד | ןרעפּפָאדליש . לָאצּפָא םיִא ריא טל ןלָאצּפָא

 סָאװ רעּפּפָאדליש סָאד יוז לָאז סָאװ ,:ענָאזעג 2 ןְּבָאה :

 יוק םכידחט 'ה קיח 'ד ה יוק םיוחטנ ++ ,ח
 .ןטשְריפ ערעײַא ףיוא ןוא ןעמעלַא ףיוא ןעוועג זיא

 "רַאּפ סָאװ ,שימ עהעייַא .ןופ ןטלַאטשעג יד :ןוא ,ןרעטָאלּב ערעייַא ןופ ןטלַאטשעג יד ןכַאמ ריא טלָאז םּורדי

 ןופ .טנַאה ןייז .ןרעגניהגרָאפ רע .טעוו .רשפא - ;לארשי .ןּופ טָאנ .םוצ דובּכ ןבעג טלָאז ריא ןּוא ,דנַאל רעיא ןברָאד
 יד לו יוװַא: ,ץרַאה רעזַא ןכַאמ טרַאה .ריא טלָאז סָאװ ךָאנ ןּוא" .דנַאל רעיא ןּופ ןוא ,רעטעג ערעייַא ןופ ןוא ,ְךייַא
 .-עגקָעװַא יז ליז ןּבָאה ;יײז ןָא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע וא ;רָאװרַאפ ?ץרַאה רעייז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה הערַּפ ןוא םירצמ
 לז ףוא;סָאװ ,ק עטבלעקעג ייווצ ןוא ;ןָאװ םעיינ ַא טכַאמ ןוא טמענ ,דנּוצַא ןואי .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןוא ,ןזָאל
 ייז רעטניה ןופ-רעבלעק ערעייו ןרעקמוא ןּוא ,ןנָאװ םעד ןיא יק:יד ןענַאּפשניַא טלָאז ריא ןּוא ;ךָאי ַא ףױרַא טינ זיא"
 - ףיא סָאװ ןכַאז ענרעדליג;יד .ןּוא ,ןגָאװןפיוא ןגײלּפױרַא םיא ןוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמענ טלָאז ריא ןּוא *  .םייהַא
 רע ןוָאלקעװַא םיא טלָאז ריא ןוא ;טייז ןייב םיא ןטסָאק א ןיא ןָאטנײרַא ריא טלָאז ,רעפּפָאדליש ַא רַאפ ּפָא םיא טלָאצ
 -עג'ודנואי רע ןטָאה | ;שֶמָׂשיִתיִּב ןייק ,ןײופױרַא רע טעװ קרַאמעג ןייז ןופ געוו םעד טימ ביוא ,ןעו ריא טעװ' .ןייג לָאז
 ַא ןדנוא זיא סאד ;ןפָארטעג ודנוא :טָאה טנַאה ךייז 'טינ ;זַא סו .חימ: ןלעװ ;! ,טינ ּביוא ןּוא , ןייב עסיורג עקיזָאדסָאד ןֶאט
 +, .ןעשעג הביס

 ַא ץא טנַאּפשעגנייַא יז ןּוא ,יק עטבלעקענ יןוצ ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא - ;ןָאטעג יװַא ןשטנעמ יד ןּבָאה * |
 וא ןפיוא .ךָאטענפױרַא ןּבָאה יז :ןואי** = .םייה= רעד ןיא .טרַאּפשרַאֿפ- יז ןּבָאה רעּבלעק .ערעײז וא ;ןגָאװ |
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 ענרעדליג יד טימ ןטסַאק םעד ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד

 יד ןוא .ןרעטָאלּב ערעײז ןּופ ןטלַאטשעג יד ןּוא זיימ

 ןופ געװ ןפיוא ,געװ ןטימ ךיילג ןעמּונרַאפ ךיז ןּבָאה יק

 ןעגנַאנעג ,ןעננַאגעג ייז ןענייז ךַאילש ןייא ףיוא ;שֶמָׁש"תיֵּב

 סטכער טרעקעגּפָא טינ ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,טעקּורמעג ןּוא

 "עג ןענייז םיתשלפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןּוא .סקניל רעדָא

 .שְמׁשיתיִּב ןופ קרַאמעג םעד ויּב יז רעטניה ןעגנַאג

 ןופ טינש םעד ןטינשעג ןּבָאה רעטְמֶשיתיֵּב יד ןּוא יי

 = ןּוא ,ןגיוא ערעייז ןביוהענפיוא ןּבָאה ייז ןוא ,לָאט ןיא ץייוו

 - ףצ םיא טיירפרעד ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןורָא םעד ןעזרעד ןּבָאה

 ןופ דלעפ םעד ּוצ ןעמוקעגוצ זיא ןגָאװ רעד ןּוא * .ןעז

 "עגּפָא ןטרָאד ךיז טָאה ןּוא ,רעשְמֶשיתיֵּב םעד עושוהי

 ןּבָאה ,ןייטש רעסיורג ַא ןעװעג זיא ןטרָאד ןוא .טלעטש

 ײז ןּבָאה יק יד ןּוא ,ןגָאװ ןופ ץלָאה סָאד טקַאהעצ ײז

 םייול יד ןוא *  .טָאג וצ רעפּפָאדנַארּב ַא טכַארּבעגפיױא

 ןטסַאק םעד ןּוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד ןעמונעגּפָארַא ןּבָאה

 ענרעדליג יד ןעוועג ןענייז ןענירד סָאװ ,םיא טימ סָאװ

 יד ןּוא .ןייטש ןסיורג םעד ףיוא ןֶאטענפיורַא ןוא ,ןכַאז

 רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפיוא ןּבָאה שָמָשדתיִּב ןופ ןשטנעמ

 .טָאג וצ גָאט םענעי ןיא רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג ןּוא

 סָאד ןּבָאה םיתשלפ יד ןּופ ןטשריפ ףניפ יד ןּוא *

  םעד ןיא ןורקָע ןייק טרעקענמוא ךיז ןּבָאה יז ןוא ,ןעזעג

 .גָאט םענעגייא |

 טלָאצעגּפָא ןּבָאה םיתשלפ יד סָאװ ןרעטָאלּב ענרעדליג יד ןענייז סָאד ןוא

 1 ,1-12 ,ו

 בֶהָוַה יִרְּבְכַע תאו ָנרַאָה תֶאְו הָלְנעֶה-לֶא הָוהְי ןוִרָא
 ְךֵָדילַע דרב תורפה הָנְׂשִיַו :םהירחט יִמְלַצ תאו גוי

 ןיִמָי ורפדאלו ועו ללה ּוָכְלַה תמא הֶּלטְמִּב ׁשֶמָׁש תי
 תי לּובָנ"דע םֶהיֵדֲחַא םיכלה םיִתְשְלּפ נרו לואמשו

 ואש קֶמָעָּב םיטחיריצק םיִרָצִק שמש תיבו :שָמְש +
 הלנעָהְו :תוארל וחְמָשיו ןָאה-תֶא ואריו םִהיֵניע-תֶא די

 םָׁשְו םֶש דָמְעַּתַו ִׁשְמִׁשַ-תיִּב עָעוה הדָש-לֶא הֶאְּב
 ולַעָה תורָפַהדתֶאְו הֹלָנֲעָה יצָעתֶא עקבי הָלֹורְג ןֶבָא

 ְּרַאָה-תֶאְ הָוהְי ןוָרָאדתֶא  ּודיָרֹוה םְִלַהְו :הָוהיל הָלֹע וט
 הָלּוְַה ןְבָאַה-לֶא ומשיו בֵפזיִלְכ יָּבירָׁשֶא ֹּתַא-דֶׁשֲא
 אּוהַה םֹוּיַּב םיִחָבְז וחְבְיו תולע ולעה שמשדתיב יִׁשְנֲאְ

 םיב ןיִרְקָע ובשינ ּואְר םיִתְׁשלְפיְרַמ השמחו :הוהיל וט
 | םיקשלפ ובישה רֶׁשֲא בהְַה ירחט הָלֶאְו :אוהַה ז

 רֶהֶא ןולקשאל י דֶחֶא הָועְל דֶמֶא רוושאל הָוהיל טׁשֶא
 רפסמ םֶהּוַה יִרְּבְכַעְ :דָחֶא ןורקעל רֶחֶא תנל חי

 דַעְו רֶצְבִמ ריעמ םיִנְִּמַה תשמחל טיתשלפ יֵרָצ-לָּכ
 תא ליִלָעּוחנה רֶׁשֲא הלודגה לבָא | דעו יזְרְפַה רֶפּכ
 :ישְמְשַהְדתיב ָׁשוהְי הָדְׂשִּב הָוה םווה דע הָוהָי ןורא

 םַעְּב דיו הָוהְי ןוראפ ֹואָר יִּכ שמשדתיב יִשָנאְּב יו טי
 הָּכִהייֵכ םָפָה ילְַּאְִיַו ׁשיִא ףֶלֶא טיִׁשִמֲח שיא םיעבש

 ימ שָמְש"תיב יִׁשְנַא ורמאמ :הָלֹודְנ הָכמ םַעָּב ֶוהְי כ
 ימלָאְו הזה שודקה םיקלָאה הָוהְייִנְפַל דמעל לכי

 דררק יבשוידלא םיִָאְלַמ דלשמ  :ונילָעמ הָלֲַי א
 ולַעָה ּורְר הָלהְי ןֹורָא"תֶא ןְִּׁשלִּפ ובֵׁשה רמאל םיִרָעַי
 !םֶכיֵלֲא ותא

 ו
 ואבי הוה ןורָאדתֶא ּולֲעַיַו םיִרָעְי תירק ו יִׁשְנַא ואב א =

 רותי "בי ,

 רַאפ ;טָאג וצ רעפּפָאדלּוש ַא

 ענרעדליג יד ןוא * .רענייא ןֹורקֶט רַאפ ,רענייא תַנ רַאפ ,רענייא ןֹולקשַא רַאפ ,רענייא הֶַע רַאפ ,רענייא דֹודׁשַא

 ןַא ויב ןּוא טָאטשננוטסעּפ ַא ןופ ,ןטשריפ ףניפ יד רעטנוא םיתשלפ יד ןופ טעטש עלַא ןּופ לָאצ יד ןעוועג ןענייז זיימ -

 ףיוא ויּב זיא רע ;טָאג  ןופ ןורָא םעד טגײלעגפױרַא םיא ףיוא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןייטש ןסיורג םעד ויּב ןּוא ,ףרָאד םעֶנעֶפָא

 . .רעשְמָׂשיתיֵּב םעד ַעּוׁשֹוהי ןופ דלעפ םעד ןיא גָאט ןקיטנייה

 רע ןּוא ,טָאג ןופ ןורָא םעד ףיוא טקּוקעג ןּבָאה יז לייוו ,שָמָשתיִּב ןּופ ןשטנעמ יד ןשיװצ ןגָאלשעג טָאה רֶע ןּוָא י* =

 טָאה טָאג סָאװ טרעיורטעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא .ןַאמ טנזיוט קיצפופ ןּוא ןַאמ קיצעביז קלֶאּפ םעד ןשיווצ ןגָאלשענ טָאה

 . רַאפ ןייטשַאּב ןעק רעװ :טגָאזעג ןּבָאה ׂשֶמָשיִתיִּב ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא יי .קַאלש ןסיורג ַא קלָאפ םעד ןשיווצ ןגָאלשעג

 ?ודנוא ןּופ ןײגפױרַא רע לָאז ןעמעוו ּוצ ןּוא ?טָאג ןקילייה ןקיזָאדמעד ,הוהי

 םעד טרעקעגמוא ןּבָאה םיתשלפ יד :ןגָאז ּוצ יוזַא ,םירֶעי-תַירק ןּופ רעניוװַאּב יד ּוצ םיחולש טקישעג יז ןּבָאה יי

 | ' .ךייַא וצ ףױרַא םיא טמענ ,ּפָארַא טרעדינ .טָאג ןופ ןורָא

 טכַארּבעג םיא ןּוא ,טָאנ ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא ןּבָאה ןוא ,ןעמּוקעג ןענייז םירָעי-תַירק ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ! || 0

= 
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 ושדק ֹונְּכ ךעְלֶא-תֶאְו הָעְבִנַּב בֵדְניִבֲא .תיבילָא ותא |
 ב וראה תֶבָׁש םֹויִמ יהיו !הָוהְי ןירָא-תֶא רֶמָׁשִל
 - דלָּכ הנו הָנָׁש םיִרָשָע יּוהִיַו םיִמָוה ּוּבְרַיַו םיִרָעְי תָירְקְּב
 : תיֵּב-לָּכ-לֶא לאומש רמאיו ּוהָוהְי יִרֲחַא לֵארְׂשִ תיכ
 הָהיילֶא םיִבָׁש םָּתַא םֶכְבַבְל-לֶכְּבימִא ףמאל לָאְרְש
 וניכהְו תֹדָּתְׁשַעָהְו םֶכְכֹוְּתִמ רֶכָּגַה יהלָא--תֶא ּוריִסָה
 ךֶיִמ םֶכְתֶא לצו וחבל ּוהְדְבְִו הוהיהלֶא םכְבְבְל

 ד --זראְ 'םיִלָעְּבַה--תֶא לארשי יִנָּב וריסיו ; םיִּמְׁשִלְּפ |
 ה לאומש רמאיו | :ובל הָוהְידתֶא ּודְבַעַו תֶרֶּתְׁשַעה
 -לֶא םֶכָרָעַּב ללּפְתֶאְ הָחָּפְצִּמַה לֵאָרׂשלֶכיתֶא וצְבַק
 הָוהי נפ וכְּפשיַו םימדבָאְשיַנ הֶתָפְצַּמַה צְבִי :הָוהְי
 טפו הותיל ונאטח םֶׁש ּורמאו אוהה םְּּב ומוציו
 -יִכ םיתשלפ עמו :הָפְצִמִ לֵאָרְׂשִ ינְ-תֶא לאומש
 --לָאשיְִׁשִלְפיְרס לע הָתְָעִּמַה לֵארׂשִיינְבָצְּבְַתִה
 ח ּורמאיו :םיתשלפ ינפמ וארו לֶאְרְש נב ועמשיו לֵאְרְׂשִי

 -שלָא קָעומ ּוְמִמ 'ׁשֵרֲחַּתילַא לָאומְׁשילָא לֵאָרְשִיינְב =
 ט הָלָמ לֵאומְׁש הקו :םיִתְשְלָּפ דִי ונעשו ויהלָא הֶוהְי
 -לֶא לֵאומְׁש קו הָוהיִל ליִלְּכ הלוע :טלעמ דַטֶא בֶלָח
 הדָלֲעַמ לֵאומְׁש יהיו :הָוהְי והנעיו לאְרשי דַעְּב הָוהְי
 1 חוהי םעְרוו לארי הָמָהְלְמל ושגנ םיתשלפו הלועה
 ינפל ופניו םפִהִו םיִתשלפדלע אּוקה םֹוּיַּב לוהָצלוקְ
 "תֶא פדר הָּפְצִמַהִמ לָארשִי יִׁשְנַא אצה :לֶאְרְשי
 בי :לאומש חלה :רָּכ תבל תחתְמדדע םּוּכיו םיהשלפ
 ּהָמָׁש-תֶא ארק ןשה ןיבו הָּפְצִּמַה"ןיִּב םשוו תחא ןֶבָא
 י םיִּתְשְלְּפַה עכו :הוהי ונרזע הָנַה דע רמאי רָזָעָה ןֶבא

 ;רֶוהְייי יֵהְּתַו לארׂשִי טיִבנִב אובל .דוע ופסידאלו |
 די רשא םיִרָעה הָנְבְׂשּתַ ;לָאומְׁש יִמָי לֶּכ םיִמָׁשלְּפַּב

-- 

== 
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 ןיז ןייז רֶוֶעלֶא ןוא ;לגרעב ןפיוא ןבֶדֶניבַא ןופ זיוה ןיא
 .טָאג ןופ ןורָא םעד ןטיה ּוצ טקילייהעג ייז ןּבָאה

 רעד סָאװ גָאט םעד טניז ןופ :ןעוועג זיא סע ןּוא *
 טרעמעג ךיו ןּבָאה םירָעי-תַירק ןיא ןּבילּברַאפ זיא ןורָא

 סָאד ןּוא ;רָאי קיצנַאװצ ןרָאװעג ןענייז סע ןוא ,געט יד

 ןּוא* .הוהי ךָאנ טקנעּבעג טָאה לארשי ןּופ זיוה עצנַאג
 וצ יוזָא ,לארשי ןּופ ויוה ןצנַאג םּוצ טגָאזעג טָאה לאּומש

 םוא ךייַא ריא טרעק ןצרַאה ןצנַאג רעייַא טימ ביוא :ןגָאז

 \ .ןוא ,ךייַא ןשיװצ ןּופ רעטעג עדמערפ יד ּפָא טּוט ,הוהי ּוצ

 / טניד ןּוא ,הוהי ּוצ ץרַאה רעײַא ןָא טיירב ןּוא ,תֹורָּתׁשַע יד

 טנַאה רעד ןּופ יו ליצמ | ךייא טעװ רע ןּוא ,ןײלַא םיא

 0 ,םיּתשִלּפ יד ןּופ

 -לַעַּב יד ןָאטענּפָא לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּבָאה += |

 .ןײלַא הוהי טנידעג ןּבָאה ייז ןּוא ,תֹורָּתשַע יד ןוא רעטעג

 ןייק לארשי ץנַאג ןייֵא טלמַאז :טנָאזעג טָאה לאומש ןּוא *

 .טָאג ּוצ ְךייַא רַאפ ןייז ללפתמ לעװ ךיא ןּוא ,הָּפצִמ

 ןּבָאה יז ןּוא ,הָּפצִמ ןייק טלמַאזעגנייַא ךיז יו ןּבָאה* =

 ןּבָאה ייז ןוא ,טָאג רַאפ ןסָאגעגסױא ןוא רעסַאוו טּפעשעג

 ןּבָאה רימ :ןטרָאד טנָאזעג ןּוא ,גָאט םענעי ןיא טסַאפעג

 | ,טָאג וצ טקידניזעג

 ןיא לארשי ןופ רעדניק יד טפשמעג טָאה לאּומש ןּוא

 .הָּפצִמ

 ןּופ רעדניק יד זַא ,טרעהעג ןּבָאה םיתשלפ יד ןואי |

 ןטשריפ יד ןּוא ,הָּפצִמ ןייק טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה לארׂשי

 טַאהעג ארֹומ ןּבָאה ןּוא ,טרעהרעד ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא .לארׂשי ןגעק ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז םיּתשִלּפ יד ןּופ

 ןגעװטרעודנוא ןופ ןעיירש ןרעהפיוא טינ טסלָאז :ןלאומש ּוצ טגָאזעג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןּוא * .םיּתשִלּפ יד רַאפ

 יב .םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןופ ןפלעה ודנוא לָאז רע ,טָאג רעודנוא הוהי וצ |

 ןוא .טָאג וצ . רעפּפָאדנַארּב ַא צא ץא טבַארּבעגפױא סע טָאה ןוא ,עלעמעלכלימ ַא ןעמונעג לאּומש טָאה

 | | .טרעפטנעעג םיא טָאה טָאג ןּוא ,לארשי רַאפ טָאג ּוצ ןעירשעג טָאה לאֹומׁש-

 המחלמ ףיוא טנענעג םיתשלפ יד ןּבָאה יװַא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ףיוא טגנערּב לאומש יװ ,ןעווענ זיא סע ןּוא י*

 | -רַאּפ ײז טָאה רע ןּוא ,םיתשלפ יד ףיוא גָאט םענעי ןיא רעדליפעג סיורג טימ טרענודעג טָאה טָאג רעּבָא ;לארשי ןגעקַא |

 ןוא ,הָּפצִמ ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז לארשי ןופ רענעמ יד ןוא יג .לארשי רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז יז ןוא ,טלמּוט

 .רָּכ-תיֵּב רעטנּוא ויב ןנָאלשעג יז ןּוא ,םיתשלפ יד טנָאיעגכָאנ ןּבָאה

 ןייו ןפורעג טָאה ןוא א ,ןש ןשיװצ ןוא הָּפצִמ ןשיװצ טלעטשעגפיוא םיא טָאה ןּוא ,ןייטש ַא ןעמונעג טָאה לאּומש ןּוא :*

 .ןפלָאהעג טָאג זדנוא טָאה ןענַאד ויב :טגָאזעג טָאה רע םורָאװ ,*רֶָוָּע ?ךֶבֶא ןעמָאנ

 יד ןּוא .לארׂשי ןופ לּובג םעד ןיא ןעמוקעג טינ רעמ ןענייז יז ןּוא ,ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייז םיּתשִלּפ יד ןוא* =

 -ןלאומש ןּופ געט עלַא םיתשלפ יד ףיוא ןעװעג ןיא טָאנ ןּופ טנַאה

 .ףליה ןופ ץיטש אה

 טַאהעג ןּבָאה םיתשלפ יד סָאװ טעטש יד ןּוא יי
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 ,לארשי ּוצ טרעקעומוא ךיז ןּבָאה ,לארשי ןופ ןעמונעגוצ

 ליצמ לארשי טָאה קרַאמעג רעייז ןּוא תג זיּב ןּוא ןורקע ןּופ

 | .םיתשלפ יד ןופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג

 ןשיווצ ןוא לארׂשי י ןשיוצ םולש ןעװעג זיא סע ןּוא |

 0 מה | .ירֹומָא םעד

 | ןופ געט עלַא לארשי טפשמעג ו טָאה ה לאומש ואט
 ןוא סיוא רָאי ןייֵא רָאי ןייג טנעלפ רע ןּוא י* .ןבעל 2

 ןטפשמ ןוא ,הָּפֹצִמ ןּוא ,לָלג | ךוא ,לֶאיתיִּב זיק ןַײגמורָא

 .רעטרע עקיזָאדיד עלַא ןיא לארשי

 ןייז ןעוועג-ויא ,ןטרָאד םורָאװ , הָמָר ןייק ןַיז טנעלפ רעק

 טָאה רע ןוא ;לארשי טפשמעג רע טָאה ןטרָאד ןוא ,ויוה

 ,ןרָאװעג טלַא ויא לאומש זַא ,ןעוועג זיא סע ןוא+ ח

 .לאְרְשי ףיוא םיטפֹוש ןיז ענייז טּכַאמעג רע .טָאה

 ןעװעג ויא ןוז םענערָאּבעגטשרע ןייז ןּוֿפ ןעמָאנ רעד .ןּוא *

 לז ;הָיִבַא םיא ןּופ ןטײװצ םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,לֵאֹוי

 ןענַיז ןיז ענייז ןּוא

 טגינעגּפָא ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,ןגעװ ענייז ןיא ןעגנַאגעג טינ |
 .עַבָשירַאּב ןיא םיטפוש ןעוועג ןענייז

 םעד טײרדרַאפ ןוא , דחוש ןעמונענ ןּבָאה ןּוא ,ןיוועג ךָאנ

 .טּפשמ

 ,לארשי ןּופ עטסטלע עלַא טלמַאועגנייַא ךיז ןּבָאה< =

 ןּבָאה ןוא* .,הָמְר ןייק 'ןלאומש ּוצ ןעמוקעג ןענייז :ייז ןּוא

 -קירוצ ןייז ןּוא יז

 12: חד] 5 1

 זדע ןורקָעמ לֵאָרְׂשִיְל ו לֵאְרְשִי תֶַּמ םיִּתְשִלְפיּוחְקִל
 םֹולָׁש יה םיִּתְׁשִלְּפ מ לֵאָרְׂשִ ליִצה ןטובגיתֶאו תג
 לפ לֶאָרְשי-תֶא לָאומׁש טָפְשַו :יִרמָאַה זיכו לֵאָרְׂשִי ןיֵּב
 לָגְלְנַהְו לאדתיפ בֵבָמְ הָָׁשּב תֶנָׁש יַײמ לקו :ויוח ימי
 :הָלֶאָה תמהיל תא לֵאָרְׂשִיתֶא טפָש הָפְִּמַהְו

 לאטא טפָש םָׁשְו ותיכ םשִּכ ןֶתָמְרָה וַתְבָׁשְתּו ז
 :הוהיל חבְזמ םשְַכ
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 | :לארשיל ממש ויְָּב-תֶא םֶׂשַָּו לאומש ןֵקָז רֶׁשֲאַּכ יה א
 םיִמְפְׂש הָיֲִא ּוהָנְׁשִמ םֵׁשְו לָאז .לֹוכְּבַה ונְביש יל 3
 עצְפה ירחא ישו וכרדב וינב ּוכְלְהאלְו :עבש ראְבְּב !
 לֵאְרְׂשִי ינקז לפ וצְּבקְתַו - ּוטָּפְׁשִמ וטו דחשרחקה ד
 ָתְנַָז הא הגה לאי ורְמאו :הֶתְמְרְה לאומש"לֶא ואו ה

 נטפשל דלמ ונְליהְמיׂש הע ד ליקר וכְלָה אל די
 = מא רשאכ לאומש יִנעְּב לבדה עריו :םִונַח-לֶכְּכ ו

 ש% ײ-: 4

 .:הוהָי-לָא לָאומְׁש ללפְ ונטפשל למ ּונְלהְנִ
 | זרֶשַא לכל םַעָה | לב עַמְׁש לאומשדלא הָוהְי רֶמאַֹּו ז

 רְלְּמִמ ופאמ יתאהיכ וסְאַמ לַתֶא אל יִּכ ךִלֵא ּורְמאֹי
 םָתֹוא יתלעה | םוימ ושָעירֶשא םישעמה"לבּכ :םֶהיִּ 1

 םיִרָחֶא םיהלא ודכעוו יִנְבְועַיַו הֶּזַה םויהידעו םִיַרְצִּמִמ
 רעֶהייִּכ ךא לב עמש הּתִעְו :ךלדסנ םישע הָּמִה ןֵּכ 5

 - :םהילעדלִמְ רעא למה טפשמ םהֶל דגה הב דעת
 םילאשה םָצִה-לֶא הָוהְי יֵרְבִד-לָּכ תא לָאומְׁש רמאפ ו

 ףלמי רֶׁשֲא ךלפה טפשמ היה ה] רמאל :דלמ ותא יי
 וישרפבו ותְבַכְרַמְב ול םשו חָּקִי םֶכיֵנְּב-תֶא םכילע

 ירשו .םיִפְלא ירש 5 םושלו :ותבּכְרִמ ינפל וצְרו בי
 | ֶלְּ תישעלו וריצק רצקלו \ ושירח ׁשֵרֲחַלְו םיִׁשִמָח

 ושדו

 קימ ץמק ) 7 7 טמקב קה "אי יוק לכודמב 84 ,ה מק למ ' ,ז |

 ווא א ןטפשמ וצ ודנוא ךלמ ודנוא ךַאמ , דנּוצַא ועו ענייד ו או טינ :ןעיי יז ענייד ןוא לט טסיב ּוד ,עז :טגָאועג םיא וצ

 - .רעקלעפ עלַא יװ |

 וצ זדנוא ךלמ ַא .ודנוא ביג :טנָאזעג ןּבָאה יז זַא ,ןלאומש ןופ ןויוא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיא ךאו יד ןואי

 קלָאּפ םעד ןּופ לוָק םעד ּוצ רעה :ןלאומש וצ טגָאזעג טָאג טָאהי | .טָאג וצ ןעװעג ללפתמ טָאה לאומש ןּוא  .ןטפשמ

 - רעּביא ןגיניק וצ ןּופ טכַארַאפ יז ןבָאה ךימ רָאג , טכַארַאפ ₪ ןּבָאה ךיד טינ םורָאװ ;ריד ּוצ נָא יז סָאװ ץלָא ןיא

 זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןּופ טכַארּבעגפױא יז בָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןופ ןָאטעג ןּבָאה ַײז סָאװ ןענגואוט ערעייו עלא יװ יו

 רעה , דנּוצַא ןואי .ריד ּוצ ךיוא ײז ןעוט ױזַא .,רעטעג עדמערפ טעדעג ןּוא ץזָאלרַאּפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ ,גָאט .ןקיטעיה

 ןגיניק טעוו סָאװ ו ךלמ םעד ןּופ רעגייטש םעד ןלייצרעד ₪ .ןּוא ,ןענערָאװ ייז ּוטסלָאז ןענערָאװ רָאנ ,לוק רעייז ּוצ

 | | בב | | | / 0-0 | יז רעּביא

 טָאה רע ןוא יי .ךלמ א א םיא ןופ : טגנָאלרַאפ טָאה סָאװ קלָאפ םעד וצ טָאנ ןּופ רעטרעוו עלַא ט טגָאזעג מ לאומש | טָאה יי

 טעוו ןוא ןעמענוצ רע טעוו ןיז ערעייַא :ךײַא רעּביא ןגיניק טעוו סָאװ ךלמ םעד ןופ רעגַײטש רעד ןייז טעוו סָאד :טנָאועג

 ךיו לז טעװ רע ןּוא * .ןגָאװטײר ןייז רַאּפ ןפיול ןלעװ ַײז ןּוא ,דרעפ ענייז ייב ןּוא ,ןגָאווטייר ןייז ייב ךיז ראפ .ןָאטרָאפ ייז

 ןוא ,טינש ןייז ןדיינש ּוצ ןּוא ,רעקַא ןייז ןרעקַא ּוצ ףיוא ןּוא ,קיצפופ ןופ טיילטפיוה ןּוא ,טנויוט ןּופ טיילטפיוה רַאפ ןכַאמ



 ₪ : תרזקְקרל חש < +. םכיתונמהתאו ?ופכר לכו מלא |

 די םָכיִתי סירת םֶכיִמֹודְׂש-תֶאְו +תופאלו תֹהָּכַטְלּ
 < לט רָשָע םכימרכו םקיעהמ :וידבעל מנו חש םיבוטה

 ש םֶכיֵתוהַפִׁש-תֶאְו םֶכיֵדְבַעִתֶאְו ויִדְבַעַלְ ויסירְסל תת
 * תושַעְו קי םֶכיֵרוְמֲח--תֶאְו םיבוטה .םֶכיֵרְחַּב--תֶאְו
 ל תנירבל ליה םּתַאְו רשע םֶכְנאְצ :ותכאלמל
 = זיֹםָכָל םֶּתְרַחְּב רֶׁשֲא םככלמ נפ אותה םיּכ םָּתְקעְזּו
 טי משל ! םעְה ונַאְמיו :אּוהַה םויפ םֶכְתֶא הָוהְי הנעידאל]
 :פ ועיוחה ונילע היה למשא יפ אל ורמאיו לאמש לוקּב
 םחלנו נול אציו ּונְּכְלַמ ינמָפשו םִיֹונָהיִלְכְּכ נא םנ
 - אפ צה יֵרְבד-לָּכ תא .לאמש עָמְשה {וניֵתֹמֲחְלִמ-דתֶא
 בכ מש טָאמש-לַא הוהי רֶמאֹּ- ;;{הָוהְי יא םֶרְּבַרָיַו
 | ןענַאלָא לאמש מא ₪ ךלמ סקל ָּתְכַלְמִהְו םֶלקְּב
 ל ל א ו גיי שא ומ לאש

 08 םכ
 א 4 הוהצלפ לָבָאדב ָב שק משו ןימע ןפמ שיאה |

 ב זמ הָיחרֶלְו +לוַח רוב ועמו שיאְרְּב חיִפַאְּ תַרֹוכְּב
 - מ בוט לֶאְרְשי ינכמ שיא ןיאו בֹומְו רּוחְּב לאש מש
 גןירֹונתֲאָה הנדפאתנ :םעָה"לָכמ ַהֵבָג הָלָעַמְז ומכשמ
 לתא אני וב לּאְשְ"לֶא שיק מא לאש יִבַא שקל
 .ד'רֶבַעּיַו ;תֶנֶֹאה-תֶא שקפ ךל םיקו םיִרָענַקְמ רַחַא-תֶא
 וחבעיו ּואָצִמ אלו הׁשלָׁשיראְּב בעי םִיַרָפָאיִרַהְּב
 ה הָמַה :ואָצְמ אָלְו ינימידדְרֶאְּב רבו ןיאנ םילעשדקִרָאב
 הכל וָמִעירְׁשֲא ורענל רָמָא לאש ףוצ ץֶרָאְּב ואב
 ו ולרמאו וגל גאו תֹנֲֹאָה מ יִבָא לָּדְחיוִּפ הֶבָּׁשְנְ
 לכ .ָּבִבִ ׁשיִאָחְו .זואֹוה .ריִעָּב טיַהלָא--שיִא .אנדהנה
 | תא לי דיג לא םָׁש לג הֶּמַע אָֹבָי אב רּכדיירׁשֲא

 יחק ןמוננמ א ,ט / השוד לה שו ,ח

 ענײז-ןופ גלצנאפש יד ןוא' ,המחלמיילכ ענייז ןֿכַאמ ּוצ
 . ןעמענוצ רע :טעוו :העטכעט?ערעײַא ןּוא-*  -.ןגעװטַײר

 רַאפ :ןוא ;ס ויכעק:! רַאפ- ןּוא :;סניהע בַאמזםימשּב  רַאּפ

 ניו .ןּוא רעדלעפ עטסעּב ערעײַא ןּוא;* =
 ןּוא ןעמענוצ רע טעװ רענטּרעגטרעּבלײא .ןּוא ,רענטרעג
 ןעמָאז ערעיײַא ןופ וא" =. .טכענק .ענייז וצ ןעקנעשקעװַא
 ןּוא ,רשעמ .ןעמענ רע. טעוו .רענטרעגנַײװ .עּרעײַא ןוא
 .טכענק .ענייז ּוצ ןוא רענידפיוה ענו ּוצ ,ןעקנפטקעווא
 ערעייא ,ןוא ןטסניד ערעײֵא ןוא טכענק ערעיײַא ןּוא +'

 ,ןעמענוצ רע טעוו ןעלזיא ערעײַא ןוא םירוחְּב עטסעב
 טעו ףאש ערעײַא ןופ = .טעּברַא ₪ רַאפ ןָאטרַאֿפ ןּוא

 -.םיא יב טכענק ןייז טעװ ריא ןוא ;רׂשעמ ןעמענ רע

 = רעיא ןועװ ןּופ גָאט םענעי ןיא ןעיירש טעו ריא ןּואיי

 | טעװ טָאנ ןוא ,ט טלײװרעדסױא ךייַא טָאה ריא סָאװ ךלמ

 יי | .גָאט םענעי ןיא ןרעפטנע טינ ךייֵא

 ףצ ןרעהוצ + טלָאװעג טינ טָאה:קלָאפ/סָאד .רעּבָארי-

 .רָאנ ,ןייצ- :;טגָאזעג .ןּבָאה; יז ןוא .:ןלאומש .ןופ לוק םעד

 ךיוא ןלָאז.רימ זַא* < ,ודנוא.רעּביא ןייז זמ ךלמ ַא אקווד

 זדנּוא .לָאז ךלמ רעודנוא ןּוא | ,רעקלעפ עלא יװ ױזַא ןייז |

 עֶרעֶודנּוא ןריפ וא ,סיוראפ דנוא .ןײגסַױרַא ןּא ,ןטּפשמ

 ..תומחלמ

 ןופ רעטרעו עלא .טרעהעג טָאה ו לאומש .ןוא יי

 ,טָאג ןופ ןרעיוא יד ןיא טלייצרעד ₪. טָאה רע ןוא ,קלָאפ |

 ,לוק רעייז וצ רעה :ןלאומש ּוִצ טנָאועג טָאה טָאג ןוא 0

 | ;ךלמ א .ןכָאמ יז טסלָאז ןוא

 .טָאטש וכ וצ .רעכעלטיא ט טיי לאש ןופ רענעמ י ידו וצ .טנָאועג לאומש טָאה | וה

 םעד , ,רֹורצ ןופ / םעד ,לָאיבַא ןופ ןוז רעד שיק ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןימינב ןופ ןַאמ ַא ןעוועג ויא סע ןואי ו" |

 ..רוביג רעשידלעה ַא ,רעעמינב ַא ןַאמ ַא ןופ ה םעד ,ַחיּפַא ןופ ןּוז םעד ,תרֹוכּב ןופ ןוז

 ןםיא ומ רענעש ןעװעג \ טיג זיא א לארשי ןופ רעדניק יד ןופ רענייק ןוא ,ןייש ןוא גנוי ,לּואָש ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ! ,ןּוז

 0 + האר 80 ליסמ = - .קלָאֿפי ןצנַאנ ןופ רעכעה ןעוועג רע ויא ףױרַא ןוא לסקַא | ןייז ןופ

 אש ןיז ₪ וצ  טנָאועג טָאה שיק ןוא ;ןלּואָש ןופ רעטָאֿפ םעד שיק ײּב סנילעוייא יד ןרָאװעג ןרָאלרַאפ ןענייזי = }

 0 טיש ערי ..סנילעוייא יד ךוז יג ,ףיוא ייטש ןּוא ,ןעגנּוי יד ןּופ םענייא ריד טימ טשרָאקַא םענ

 | ןבָאה יו ןּוא הִָׂלָׁש נַאל :ךרוד ןעננַאגעגכרוד ףיא ןּוא ,םירפא :ןופ גרעבענ ןברּוד ןעגנַאגעגכרוד רע ויא* =

 . א טַאהעג טָאה רע ואי

 דנַאל ךהוד : :ןעגנַאגעגֿכרּוד- יא רעי וא ;ָאטינ :ןוא ;םילֲעַׂש דנַאל ךרּוד ןעננַאנעגבריד ןענייז ײז ןּוא ;ןענופעג טיג |

 גנֹוי :ןייז וצ טנָאועג לּואָׁש טָאה ּוזַא ' ,ףּוצ .דנַאל ןיא ןעמוקעג ןענייז יז יװ* ..ןענוֿפעג טינ ןּבָאה יז ןּוא ! ,ןימינב

 ןוא ,טעלעוייא יד םּוא ןרעמיק ךיז ןרעהפיוא ךָאנ טעוו ךעטָאפ ןיימ.םורָאוו ,ןרעקמוא ךיז רימָאל ןוא םּוק :םיא טימ'סָאװ

 ;טָאטש רעקיוָאדרעד ןיא ָאד זיא;ןַאמ רעכעלטעגַא ,ךיד טעּב ךיא ,עז :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה* .ודנוא ןועוו ןהגאד טעוו

 ןגעוו ןוָאז'ודנוא רע טעװ רׂשפא-;ןיהַא ןייג דנּוצַא רימָאל ..ןָארעכיז טמוק ;טדער רע סָאװ ץלַא ;ןעזעגנָא זיא ןַאמ ר רעד ןּוא
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 עג לּואָש טָאה * .םיא ףיוא ןעייג רימ סָאװ געוו רעזדנּוא

 ןלעװ סָאװ ,ןייג ןלעװ רימ זַא ,עז רעּבָא :גנוי ןייז ּוצ טגָאז

 -עגסיוא זיא טיורב סָאד םורָאװ ?ןַאמ םעד ןעגנערּב רימ |

 םעד ןעננערּב ּוצ הנתמ ַא ןוא , םילּכ ערעזדנוא ןּופ ןענפָאג ; |

 טָאה* ?ודנוא יב ָאד זיא סָאװ ;ָאטינ ויא ןַאמ ןכעלטעג |

 :טגָאזעג טָאה ןּוא ןלּואָש טרעפטנעעג רעדיװ גנוי רעד

 ,רעּבליז לקָש לטרעפ ַא טנַאה ןיימ ןיא ךיז טניפעג טָא

 ודנוא טעװ רע ןּוא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןּבעג ךיא לעװ

 .געװ רעודנוא ןגָאז

 רע וא ,טגָאזעג ױזַא ןַאמ ַא טָאה ,לארשי ןיא רעירפ *

 םּוצ ןייג רימָאל ןּוא טמּוק :טָאג ייב ןגערפ ןעגנַאגעג זיא

 רעירפ ןעמ טגעלפ טנייה ןּופ איבנ םעד םורָאװ ;רעעו

 .רעעו ןפּור

 ויא טרָאװ ןייד :גנוי ןייו ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה

 - טָאטש רעד ּוצ קעװַא ןענייז יז ןּוא .ןייג רימָאל םּוק ;טּוג

 ײז יו * ,ןַאמ רעכעלטעג רעד ןעוועג זיא ןטרָאד סָאװ

 -עגנָא יז ןּבָאה ױזַא ,טָאטש ןּופ גנַאגפיורַא םעד ףױרַא ןעייג

 יז ןוא ,רעסַאװ ןפעש סױרַא ןעייג סָאװ ךעלדיימ ןפָארט

 ןּבָאה < ?רעעז רעד ןַארַאפ ָאד ויא :טגָאזעג יז ּוצ ןּבָאה

 .ריד רַאפ ןָא ,ָאד ויא רע :טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג יז

 ,טָאטש ןיא ןעמוקעג רע זיא טנייה םורָאװ ,דנּוצַא ךיז לייַא

 ףיוא קלָאפ םייּב גנּוטכַאלשרעפּפָא ןַא זיא טניה לײװ

 20-7 ,ט

 הגה עַל אש רֶמאַֹּו :ָהיֶלָע ּונָכְלָהְרֶשַא ונָפְרה +
 הרושתו וניֵלַּכִמ לֶוֶא םֶחְלַה יִכ שיאְל איבנזהמו לג

 תונעל רעה סו :ינָּמִא המ םיקלָאָה שיִאְל איבַהְלְדיִא ח
 ףסּכ לקש עבה יִדָיְב אָצְמִנ הנה רֶמאַֹּו לּואָשדתא

 | בינל :ּונָּכְרִתֶא וגל דיִּנִהְו םיהלַאָה ׁשיִאְל יִּתַתָנְו 6
 וכל םיאלא שורדל ֹוּתְכלְּב שיִאָה רַמָאדחְּכ לָאָרׂשִיְּב |

 !הָאֹרָה םִיְָפִל אָרּקִי םויה איִבְנל יּכ הָאֹרָה-דַע הָכְלְְ
 -לֶא וכו הכלנ | הָכְל ָּךְרֶבָּד בוט ורענל ליִאָׁש רֶמאֹּל י
 קרלעמב םילע הָמַה :םיִהְלֶאָה שיא םָׁש"רֶׁשֲא ריִעָה א

 ןְל ורמאינ םימ בֵאָׁשִל תֹוָאְצִי תֹורָעָג ּואְצַמ הָּמַהְו ריִעָה
 יתינפל הגה שי הָנְרמאתו םתוא הָנְנעַּתַו :הָאֹרָה הבה :י

 !הָמָּבַּב םָעְל םּיַה חב יּכ רעל אָּב םויה יִּכ הָּפִע ! רקמ
 הָתָמּבַה הָלֵעָי םֶרֶמִּב ותא ןוָאְצִמִּ ֵּכ ריִׁשָה בכ 1

 בזה ךֵרְבִי אּוה"יּכ ואפדדע םֶעָה לכאיזאל יִּכ לכָאל
 םִייַהְכ ותאהיפ לע הָּתעְו םיארקה ָּלְכאי ןְכ"ירֲתַא

 הָנִהְו ריִָה ךֹתְּב םיִאְּב מַה ריִעָה לע :ותא ןוָאְצִמִּת די
 הָלְג הוה - ּוהָמֶּבַה תוִלֲעַל םֶמאְרְקל אי לֵאּומְׁש וט
 | תַעָכ :רמאל ליִאְׁש-אוב ינפל דָחֶא םִ לאומש ןוָאדתֶא יט

 לינק וָּתְחַׁשְמּו ןמָינּפ ץרָאְמ שיא לא וַלְׁשֶא רַחָמ
 יתיִּפְריִּכ םיִקְשַלְּפ ךימ יַמַע-תֶא יִשהְו לָאָרְׂשִייּמַע-לַע

 ליִאָׁש-תֶא האר לָאומְׁשּו :יִלֶא ותְקִעַצ הֶאַּב יִּכ יִמַע-תֶא זי
 רצעְי הָז דלא ִּתְרַמָא רֶׁשֲא שיאה הגה ּוהְנִע הָוהיַ

 מאל רעשה ְךיתְּב לָאמש-תֶא ליִאָׁש שנו  :יִמֵעְּב חי
 -ןרֶא לֵאּומָׁש עו :הֶארַה תימ ה יא יל אָ הָריִַה ש
 יִמָע םֶּתְלַכֲאַ הָמָּבַה יִנָפל הלע הָאֹרָה יכנא מא לואש

 :דִל דוא ְּבְבְלּב רֶׁשֲא לֶכְו רקפב ףיתחלשו םוה
 .םָשָקְ"לַא .םימיה תֶׁשֶלָׁש טיח % תְְבִאַה תונתאלו :

 טעװ ױזַא ,טָאטש ןיא ןײרַא טמּוק ריא יו * .הָמָּב רעד אֹולֲה לֵאָרְׂשִי תַּדִמָה-לְּכ יִמלו ּואָצְמִנ יב םֶהָל ךְבְל-תֶא

 םורָאװ ,טמוק רע ויּב טינ טסע קלָאפ סָאד לײװ ;ןסע ּוצ הָמָּב רעד ףיוא ףױרַא טייג רע רעדייא ,ןפערט םיא ריא |

 טעװ טנייה דָארג םורָאװ ,ףױרַא | טײג דנּוצַא ןּוא .ענעפּורעג יד ןסע ךָאנרעד ,רעפּפָאטכַאלש סָאד טשטנעּב רע |

 | | = .ןפערט םיא ריא

 ידּכ ,ייז ןגעקַא סױרַא טייג לאומש טשרע ,טָאטש ןיא ןײרַא ןעמוק יז .טָאטש רעד ּוצ ןעגנָאגעגפיורַא ייז ןענײז +

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעמוק סלּואָש רַאפ גָאט ןייא רעיוא סלאומש טקעלפטנַא טָאה טָאג ןּוא* .הָמָּב רעד ףיוא ןײגוצפױרַא

 ןיימ רעּביא טשריפ ַא רַאפ ןּבלַאז םיא וטסלָאז , ןימינּב דנַאל ןּופ ןַאמ א ריד ּוצ ןקיש ךיא לעװ טייצ רעד ןיא ןגרָאמ י*

 ,קלָאפ ןיימ ןעוענוצ ּבָאה ךיא םורָאװ ,םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןּופ קלָאפ ןיימ ןפלעה טעוו רע ןּוא ,לארשי קלָאּפ

 | .רימ ּוצ ןעמוקעג זיא יירשענ ןייז לײװ

 "עג ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןַאמ רעד ויא טָא :םיא ּוצ ןפורעגסיוא טָאג טָאה יױװַא ,ןלּואָש ןעורעד טָאה לאּומש יוו ןּוא יי

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעיוט ןטימ ןיא ןלאומש ּוצ טנענעג טָאה לּואָש ןוא * .קלָאפ ןיימ ףיוא ןשרעה טעװ רעקיזָאדרעד :טנָאז

 ןיב ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ןלּואָש טרעפטנעעג לאּומש טָאה * ?רעעו םעד ןּופ ויוה סָאד ָאד זיא ּוװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז

 יקעװַא ךיד ךיא לעװ ירפ רעד ןיא ןּוא ,טנייה רימ טימ ןסע טעװ ריא ןּוא ,הָמָּב רעד ּוצ סיורַאפ רימ ףױרַא יג ;רעעז רעד

 ןיוש ןרָאלרַאפ ריד ייּב ןענַײז סָאװ סנילעוייא יד ןנעוו ןּוא * .ןגָאז ריד ךיא לעוו ןצרַאה ןייד ףיוא סָאװ ץלַא ןוא ,ןקיש

 סָאדלַא ויא ןעמעוו רַאפ ןּוא .ןרָאװעג ןענופעג ןענייו ייז םורָאװ ,ץרַאה ןייד ןגייל טינ ּוטסלָאז יז ףיוא ,נעט יירד טנייה
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 רט וָב אֹוכָה רֶמאֹה לּאׁש ןע' יִכָא תיֵּב לכל ל
 הדְלעַה ִֹּתְחַּפְׁשִמּו לאְרשי ימבש גטקמ יֵכָֹא נימי
 רבדפ ילא ָּתְרַּבד הֶמְלְו ןמינב יִטְבִׁש תֶֹחָּפׁשִמ-לֶּכִמ
 גכ הָתָּבִשל סיב ורֲעַנ-תֶאְו לואְשדתַא טֵאומְׁש חקוו :הָוה
 :שיִא םׁשֹלְׁשַּכ הָמַהְ םיאורקה שאָרְּב םֹוקָמ םָחָל ןתנ
 כ דל יִּתַתנ רֶׁשֲא הָנֶמַה"תֶא הָנּת בטל טָאמְׁש רֶמאֹי
 דג דתֶא חָּבּמִה םֶרָיו +ךמע התא םיש ייל יִּתְרַמָא רֶׁשֲא
 הָאְשְגַה הנה למאי לּואָש ינפל | םשוו ָהיֶלְעַהְו קושה
 םִעָה רמאל ףלירומש דעמל יִּכ לֿכָא דינפלדבוש
 הנ ּודְרו :אּוָקַה םיַּב לֵאומְׁש-םִע לוָאָׁש לכאנ יִתאָרְק
 כ יהיו ומפְשו +ןגה"לע לּואָשמע רבו ריִעָה הָמְּבַהְמ

 רמאל ה סּואָׁש--לֶא לאומש ארקיו לחשה תולעפ |
 לָאמְשּו אוָה םקינש ואו לּואש םקו ָךחלׁשֲאו הָמּוק
 כ דלֶא ױַמָא לֶאומְשּו ריִשָח הָצְקּב דר הָּמֵה ּ!הָצּוְחַה
 םויכ דָמִע הֶּתַאְו רָב ונפל רכעו רענל רמא לּואָׁש

 העד

 :םיקלַא רבְּדתֶא לעימשאְ
: 

 א המשי ושארילע קציו ןמשה ךַּפ-תֶא לאמש הק
 : כלב :דינְנל ותְלהלע הוהְי השמה אולה רמא
 לובְנַּב לחַר תרבק"סע םיִשְנָא ינש תאְצִמו יִלְמעֶמ םַח

 ּתְכלָה רֶׁשֲא נראה וָאְצִמִ ףילא ורְמֶאְו .חפלְֶּב ןָמָיִנְב |
 כָל אדו תונתאה יִרְבַד-תֶא ךיִבָא שטנ הָגהְו שקבל
 : תאו הֶאְלַהִנ ָּׁשִמ ָּתְפלֶחְו :ינבל הֶשָעֶא המ רמאל
 -לֶא םילע םיִׁשָנֲא הָשֹלׁש םָׁש ֶאְצִמּו רֹובָּת ךוָלֵא-דַע
 אׂשנ רֶחֶאְו םייִדְג השלש | אשנ דָחֶא לא-ת'ב םיהלאה
 טו לאש ןיילָבִנ אשנ דָחֶאְו םֶחל תֹורְּכַּכ ָׁשלְׁש
 הפ רַחַא !םֶדָימ ָּתְחַקְלְו םֶחְלייֵּתְׁש לי תו םולשל

 = תנתאב חחפ "ב ,י הק הגנה וכ | לעלמ'דכ ,ט
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 םעד רַאפ ןּוא ריד רַאפ טינ ביוא ,לארשי ןופ עקיטסּולג

 לּואָש טרעפטנעעג טָאה** !רעטָאפ ןייד ןופ ויוה ןצנַאג

 עטסנעלק יד ןּופ ,ןימינּב ןּופ טינ ךיא ןיב :טנָאזעג טָאה ןּוא

 עלַא ןּופ עטסדנימ יד החפשמ ןיימ ןוא , לארש ןופ םיטבש

 .רימ וצ וטסדער 6 סָאװרַאפ ןוא ?ןימינּב טבש ןּופ תוחּפשמ |

 ?ךַאז ַאוַא

 רע ןוא ,גנוי ןייו ןוא ןלּואָש ןעמונעג לאומש טָאה < |

 ןבעגעג ייז טָאה ןוא ,רעמַאק ןיא טכַארּבעגנײרַא יז טָאה

 םּורַא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ענעפּורעג יד ןּופ ןָאנּבױא טרָא ןַא

 ;רעכּוק םעֶד ּוצ טגָאזעג טָאה לאּומש ןּוא** .ןַאמ קיסיירד |

 ךיא סָאװ ,ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ קלח םעד גנַאלרעד

  טֶאה*

 ,םיא ףיוא סָאװ ןוא לקנעש םעד ןביוהעגפיוא רעכוק רעד

 :טגָאזעג טָאה ןלאּומשו ןּוא ,ןלּואָש רַאפ טגײלענקעװַא ןּוא

 םורָאװ ,סע ,ריד רַאפ גייל ;ענעזָאלעגרעּביא סָאד זיא טָא

 ןרָאװעג ןטלַאהעג סע זיא טייצ רעטמיטשַאּב רעד ףיוא

 .ריד ליב קעװַא םיא גייל :טנָאזעגנָא ריד ּבָאה

 וםעד בילּוצו ראד ּבָאה ךיא :ןגָאז וצ יזַא ;ריד רַאפ

 .ןפּוררַאּפ קלָאפ סָאד

 .גָאט םענעי ןיא ןלאּומש טימ ןסעגעג לּואָש טָאה

 .;טָאטש ןיא הָמָּב רעד ןופ טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה ייז ןוא*

 .ךַאד ןפיוא ןלּואָש טימ טדערעג טָאה רע ןּוא

 ןיא סע ןוא ;ירפ ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז ןוא < =

 ייטש :ןגָאז ּוצ יװַא ,ךַאד ןפיוא ןלּואָש ּוצ ןפּורענ לאּומש טָאה יױװַא ,ןעמַאגעגפיױא ןיא .ןגרָאמירפ רעד יװ ,ןעוועג

 ,ןסיורעד ןעגנַאנעגסױרַא עדייב ןענייו יז ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא לּואָש יא .ןטײלַאּבסױרַא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,ףיוא

 לָאו רע ,גנּוי םעד גָאז :ןלּואָש ּוצ טגָאועג לאומש טָאה ױזַא ,טָאטש קע םּוצ ּפָארַא ןרעדינ ייז יװ** .לאּומש ןּוא רע

 ןופ טרָאװ סָאד ןרעה ןָאל ךיד לעװ ךיא ןּוא ,טשרָאקַא ייטש ּוד ןוא-ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע ןּוא-סיורַאּפ ודנוא 2%

 | | | | .טָאג

 טָאה ןוא ,טשּוקעג םיא טָאה רע ןוא ;ּפָאק ןייז ףיוא ןסָאנעגּפױרַא ןּוא ,לייא לגירק סָאד ןעמונעג טָאה לאּומש ןוא: |5 

 | דוא ,רימ ןופ קעװַא טניה טסייג וד יו * .ּברַא ןייז רעּביא טשריפ ַא רַאפ טּבלַאזעג ךיד טָאה טָאג ,רָאװרַאפ :טנָאועג

 יד :ריד וצ ןגָאו ןלעװ ײז ןּוא ,חַצֹלִצ ןיא ,ןימינּב ןופ קרַאמעג םעד ןיא רבק סלחר ןבעל ןשטנעמ ײװצ ןפערטנָא וטסעוו

 יד טימ השעמ יד טוָאלעגּפָא טָאה רעטָאפ ןייד ,עז ןוא ,ןרָאװעג ןענופעג ןענייז ,ןכוז ןעגנַאגעג טסיב וד סָאװ סנילעזייא

 ,רעטייוו ןטרָאד ןופ ןיינקעווַא טסעוו ןּוא* וו ןיימ ןגעװ ךיא ּוט סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ָךייַא ןגעוו טהגאד רע ןוא ,סנילעוייא

 טָאג ּוצ ףױרַא ןעיינ סָאװ ןשטנעמ "ירד ןטרָאד ןפערטנָא ךיד ןלעװ ;רֹובָּת ןּופ םיוּבנכײא םעד ויּב ןעמוק טסעװ ןוא =

 .ןייוו לגָאל א טנָארט רענייא ןוא , טיורב סנּבַאל יירד טגָארט רעניײא ןּוא ,ךעלעקיצ ירד טגָארט רענייא | ;לֶאחתיִּב ןייק

 ךָאנרעד * .טנַאה רעייו ןּופ ןעמענוצ וטסלָאז :ןטיורב ייווצ ןבעג ריד ןלעוו ןוא ,דירפ ףיוא ןגערפ ךיד ןלעװ יז ןוא *



 ןענייו ןטרָאד סָאװ ,טָאג ןופ לגרעב םעד ּוצ ןעמּוק ּוטסעװ

 טטמּוק ּוד יוו ,ןייז טעװ סע ןּוא :םיתשלפ יד ןּופ ןכַאװ יד

 רּונש ַא ןענענעגַאּב ּוטסעװ יוזַא ,טָאטש רעד ןיא ןיהַא

 סױרַאפ יז ןּוא ,הָמָּב רעד ןּופ ּפָארַא ןרעדינ סָאװ םיאיבנ

 ןָאז ײז ןוא ;ןרַאטינ ןוא ןטיילפ ןוא ןקיופ ןּוא ןפרַאה

 ,טָאג ןּופ טסייג רעד ןעמוק טעוו ריד ףיוא ןוא * .תואיבנ

 ןרעוו טרעקרַאּפ טסעוו ןּוא ,ייז טימ ןגָאז תואיבנ טסעוו ןּוא

 עקיזָאדיד זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא* .ןשטנעמ רעדנַא ןַא ןיא

 ּוצ טמּוק ריד סָאװ ריד ּוט ,ןעמּוקנָא ריד ןלעװ סנכייצ

 טסלָאז ןּוא* .ריד טימ זיא טָאג םורָאװ ,טנַאה רעד

 לעװ ךיא ,עז ןּוא ,לֶנלַג ןייק סיורַאפ רימ ןרעדינּפָארַא

 וצ ,רעפפָאדנָארּב ןעגנערּבוצפיוא ריד ּוצ ןרעדינּפָארָא

 ךיא זיּב ןטרַאװ ּוטסלָאז נעט ןביז ;רעפפָאדירפ ןטכַאלש

 .ןָאט טסלָאו ּוד סָאװ ןסיוו ןזָאל ךיד לעװ ןּוא ,ריד ּוצ םּוק

 ןקּור ןייו םּוא טרעק רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא *

 -רַאפ םיא טָאג טָאה ױזַא ,ןלאומש ןבעל ןּופ ןײגוצקעװַא

 סנכײצ עקיזָאדיד עלַא ןּוא ;ץרַאה רעדנַא ןַא טרעק

 דעג ןענייז יז יװ ןוא * .גָאט םענעי ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז

 םיא טמּוק םיאיבנ רּונש ַא טשרע ,הָעבִנ ןייק ןיהַא ןעמוק

 ,םיא ףיוא ןעמּוקעג ויא טָאג ןופ טסייג רעד ןּוא ;ןגעקטנַא

 -ענ זיא סע ןּוא + .ייז ןשיווצ טנָאזעג תואיבנ טָאה רע ןּוא |

 -רעייאךטכענ ןּופ טנעקעג םיא ןּבָאה סָאװ עלַא יװ ,ןעוו |

 ,םיאיבנ טימ תואיבנ טגָאז רע טשרע ,ןעזעג ןּבָאה ,ןטכענ

 סָאװ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה ױזַא

 א לאּומש | \ || 8

 !הָמָּבַה אביו תובנתהמ די

 :לאומש רמא רֶׁשֲא ול ז
 רמָאיהְפ לָארְׂשִי יִנְבילֶא | רָמאו { הָּפְצִּמַה הוהידלא חי

 196 ,ל

 טיִּתְִלְּפ יִבְצְנ םָׁש--רֶׁשֲא א םילֶאה תעְבנלֶא אֹובָּת
 המֶּבַהְמ םיִדרוטיִאְבְנ לֶבָטִעַנַפּו ריעה םָׁש ךֵאְבכ יחיו
 :םביִאְּבִנְתִמ הָּמֵהְו רֹוַכְו ליִלָחְו ףחָו לב םֶריֵנְּפַלְ

 שיאל כפה מע ְתיִּבַנְּתְִו הָוהְי חור יל הָחְלֶצְו ו
 לל השע ּךֵל הֶּלֶאָה תותאה הָניאָבְִת יִּכ הָיָהְו :רחא ו
 לנלנה נפל תדריו מע םיהלַאה יכ ד דדי אָצְמִּת רֶׁשֲא ח

 םימלש יִחְבִ הפול תולע תולָטהְל יא דרי יִכֹנָא הגה
 זרַא דל יִתְעדוהְ ְךֶלֵא יאובדדע לחות םיִמָי תַעְבִׁש

 לאימש םעמ תבל ל ומָכִׁש וָתֹנְמַהְּכ היו :הָשַעִת רֶׁשֲא ט
 .זרֶלַאָה תוָתאָה-לָּכ ּאָבַו רחא בל םיהלא ולדדפהוו

 םיִאבְנ-לְמֶה הֵּנִהְ הָתָעְבְנַה םָׁש ּואְבַו - :אּוהַה םֹיַּב י
 ;טֶכֹותְּב אָּבִנְתִמ םיהלא טו ויל הלצתו יִתארקל

 םביאָבְנְ"םִע הגחְו וארו םשלש לימתפמ ועדֹי-לַּכ י יי אי
 שיקבל הָיָה הֶזהמ והפְרְלֶא שיא םַעָה רֶמאַֹּו אָבִנ

 םֶהיֵבֲא ימּו רמאיו םשמ שיא ןעו  !םיִאיּבנַּ לּואש םנַה בי
 לכ :םיִאְבְּב לאט םגה לֶׁשֶמִל .הָתָיה ל 1

 -ילֶאְו ויִלֵא לאש דו למאה
 דיכ הָאְרַּו תֹונתַאָה-תֶא שקבל רמא םתכלה ןָא ורענ

 ת"הְךיגה ליָאָׁש דוד רמאוו :לאימש"לא אובו ןיא יט
 רגה וצוד"לא לואש יומא :לאומש םֶכָל ראה יִל ט

 דיל וָכּולְּמַה רַביִד"תֶאְו תונתַאה וָאְצְמִנ יּכּונָל ריגה
 = טְעֶהיִתֶא לָאמְׁש עצי

 םירצממ לארשידתַא יִתילעה יכנא לארשי הלא ; הוה
 .םיצחלה יֹוכְלְמַּמַה-לַּכ 5 דימו םירצמ 'דומ םֶכְתֶא ליאו

 ;אוהירְׁשַא טכיהלָא-תֶא םָּתְסַאְמ םֹוּיַח םָּתַאְו !םֶכְתֶא +
 "יב ול ררמאתו םָקיִתְרְָ םכיִתועְְילָבַמ טכל עיעומ <

 לכ א "דתי } לא לכ אשננ אל טידמס תצקב 'ה

 .ןטרָאד ןופ ןאמ ַא ןפּורעגּפָא ךיז | טָאה * ?םיאיבנ יד ןשיווצ לּואָש ךיוא זיא ?ןשיק .ןּופ ןוז .םעד| .ןעשעג סָאד זיא

 ןשיווצ לּואָש ךיוא זיא :טרָאװכירּפש ַא רַאפ ןרָאװעג ויא רעּבירעד ?רעטֶאּפ רעייז ויא רעוו ןּוא :טגָאזעג טָאה ןּוא

 | ?םיאיבנ יד

 .הָמָּב רעד ּוצ ןעמוקעג - רע ןיא ױזַא ,ןגָאז תואיבנ טקידנעעג טָאה רע יוו ןואי 2

 יד ד ןכוז וצ :טגָאזעג רע טָאה :ןעגנָאנעג ריא טייז ןיהווו :גנוי ןייז וצ ןוא םיא ּוצ טנָאזעג טָאה רעטעפ סלּואָש ןוא +

 :טנָאועג רעטעפ סלּואָש טָאה י* .ןלאּומש ּוצ ןעמּוקעג רימ ןענייז ,ָאטינ ןענייז יז זַא ןעזעג ןּבָאה רימ ןוא ;סנילעזייא |

 טָאה ןלייצרעד :רעטעפ ןייז וצ טנָאועג לּואָש טָאה * !טנָאועג לאומש ךייַא טָאה סָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ לייצרעד

 "עג טָאה לאּומש סָאװ הכּולמ רעד ןופ השעמ יד רעּבָא .ןרָאװעג ןענופעג ןענייו סנילעזייא יד זַא טלייצרעד ודנוא רע

 | | .טלייצרעד טינ םיא רע טָאה .,טנָאז

 :לארׂשי ןופ רעדעק יד וצ טנָאזעג טָאה רע ןוא * .הָּפצִמ ןייק טָאג ּוצ קלָאפ סָאד ןפורעגפיונוצ טָאה לאומש ןּוא יי

 , ןעװעג ליצמ ךייַא ּבָאה ןוא ,םִיַרצִמ ןופ לארשי טכַארּבעגפיוא ּבָאה ךיא :לארשי ןּופ טָאג רעד הוהי טנָאזעג טָאה יװַא

 טנייה טָאה ריא ןּוא * .טקירדעג ךייַא ןּבָאה סָאװ ןכיירגיניק עלַא ןופ טנַאה רעד ןּופ ןּוא ,םִיַרצִמ ןּופ טנַאה רעד ןּופ

 :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ריא ןּוא ,תורצ ערעײַא ןוא ןוייב ערעײַא עלַא ןּופ ךייַא טפלעה רע סָאװ ,טָאג רעײֵא טכַארַאפ



 םכיטבשל הָוהָי ינפל ובָציִתה המעו ף ל םיִׂשָּת למ
 - דֶכְלַ לארשי יטבְש-לּ תא לָאמש ברק :םֶכיֵפְלַאְלּ
 אב דכְלִתַו ומחפשמל ןמָינב טכְש"תֶא בלק :ןְמיְנַּב טֶבְׁש
 - אלו והשקבה ׁשֹלְדַּב לוָאָׁש זכו ירטפה תחפשמ
 בכ * שיא םֶלָה דועְדאָבַה הָוהיִב .לועדלַאשיו :אצמנ

 ג והחקפ וצל !םיִלּכַה-לֶא אָּבְחִנ אוהדהגה הָוהְי רֶמאַֹּו
 ומְכִׁשִמ םֶעָה--לֶּכִמ הפנו םִעָה ךֹותְּב םֶצִיְתִיַו םָשמ
 דכ רֶׁשֲא םֶתיִאְלַה טָעַה-לָכילֶא לָאמְׁש רמא :הֶלְעַמְ
 = םַעָהלָכ ּועָרּמ םעָהילָבְּב ּוחְמִּכ ןיִא יִּכ הוהְי וָּבְדרחְּב
 הנ תא םֶעָהיֹלֶא לָאומְש רפדוו = +ךלמה יִחְי וְרְמאֹי
 חלשיו הוי ינפל חו רֶפסַּב בָתְכַו הָבָלְּמַה טפשִמ
 ט ותיִבְל ךְלֶה לֹואָׁש-םנו:ותיִבְל ׁשיִא םִעָה-לָּכיתֶא לֵאומְׁש
 כ יִנָבו :םֶּבְלְּב םיהלא עננירְׁשֶא ליש ומע וכלוו הָתָעְבנ
 = הָחְנִמ ל אימה והיו הו נעשה המ ורמָא לַעילְב
 | | - ּוׁשיִרֲחַמּכיִה

 או |

 א לכ ורמאיו | דעלנ שיבזלָע ןח ינמעה שח לש
 ב ֶמאַֹּו :ָךרְבענו תיִרְב ּונְלדתַרְּכ שָחְנילֶא שיבי ישנא
 -לָּכ םָכָל רֹקְנִּ םֶכָל תֹרֶכָא תאֹוביִנֹומעָה ׂשֲחָנ םֶהיֵלֲא
 גוילא ורמאו :לֵאדְׂשִי-לָּכ-לַע הָּפְרָח ָהֶּתְמִִׂ ימי ןיע
 לָכְּב םיכְָלַמ הָחְלָׁשנ םיִמָי תַעְבִׁש וגל ףרָה ׁשיִבְי ינקז
 :ךילֵא ּונאָצַוּונֲתֹא עיש'מ ןיא--םַאְו .לארשי לוב
  ינֶאְב םיִרְבדַה ורב לואש תַעְבִנםיִכָאְלַמַה ּואָב
 ח אָּב לּואָׁש הָּנהְו :יִּכְביו םֶלוקתֶא םַעָה"לָכ יִאְׂשיַו םִעָה

 - יֵּכְבִייִּכ םעְלהמ ל לואש מאי הרָשהדמ רֶקֶּבִה ירחא =
 ו םיִהְלֶאדחור חלצתו :שיִבָי יִׁשְנַא יִרביִחתֶא ול"ורפסיו |

 ;דָאָמ ֹוָּפַא רח הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה-תֶא ְָמָׁשְּ לֹואָשלַע

 ,קועמשכ '| ,אי | השונה ר ד2  קוספ עצמאב אקספ בכ | יק ויתוחפשמל אכ ,י

 .ןרָאװעג |

  טלָאהַאּב ןָא :טגָאזעג טָאג טָאה ?רעהַא ןעמוקעג רעצימע

 יי = א לאמש

 טלעטש םורד - ,ודנּוא רעּביא ןכַאמ ּוטזּומ ךלמ ַא רָאנ

 שול ןוא םיטבש ערעײַא :טיול טָאג רַאפ דנּוצַא ךייַא
 | 3% .ןטנזיוט ערעײַא

 םיטבש עלַא ןענענעג טכַאמענ טָאה לאּומש ןּוא *
 < .ןרָאװעג .ןעמונרַאּפ ךיא ןימינב טבש ןּוא ,לארשי ןופ

 ענייז טיֹול ןימינב טבש ךענענעג טכַאמעג רע טָאה"

 = ןעמּונרַאפ זיא םירטמ יד ןופ החפשמ יד ןּוא ,תוחפשמ
 יג ןעמונרַאּפ ויא ןשיק ןּופ ןוז רעד לּואָש ןּוא ;ןרָאװעג
 ןענופעג טינ ויא רע ןוא ,טכוזעגמּורַא םיא יז ןּבָאה .ןרָאװ

 ךָאנ ויא :טָאנ ייב טגערפעג רעדיוו יז ןּבָאה

 .םיא ןּבָאה ןוא ,ןפָאלעג ייו ןעעיו * .ןכַאז יד ייב ךיז רע
 ןשיווצ טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ןּוא ;ןטרָאד ןופ ןעמונעג
 ןַײז ןופ .קלָאפ  ןצנַאז ןופ רעכעה ןעוועג רע ויא ,קלָאפ

 יי 0 | .ףױרַא ןוא לסקַא

 טעז ריא :קלאפ ןצנַאג םּוצ טנָאועג לאומש טָאה **

 ןכיילג ןייו וַא ,טלייוורעדסיוא םיא טָאה טָאג סָאװ םעד

 עצנַאג סָאד טלַאשעג טָאה !?קלָאפ ןצנַאג ןיא ָאטינ ויא

 .ךלמ רעד לָאז ןּבעל :טנָאזעג טָאה ןוא ,קלָאפ

 ץעזעג סָאד קלָאפ םעד טגָאועג טָאה לאּומש ןּוא =

 -עגקעװַא ןוא ,ְךּוּב ַא ןיא ןּבירשרַאפ ןּוא ,הכולמ רעד ןּופ
 סָאד טקישעוקעװַא טָאה לאומש ןּוא .טָאנ רַאפ טנייל

 | .-.ץוה ןייז וצ ןכעלטיא ,קלָאפ עצנַאג

 ןייק ויוה ןייו ו וצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא לּואָש ךיוא ןּוא <

 . ןעננֹוי עקיטכערטרעדינ יד רעּבָא יז .ןצרַאה ןיא טָאג טַאהעג ןּבָאה סָאװ ליח יד ןעגנַאנעג ןענייז םיא טימ ןּוא ,הָעֹבִג

 טכַארּבעג טינ םיא ןבָאה ןוא ,טכַארַאפ םיא ןּבָאה ײז ןּוא ?רעקיזָאדרעד ןפלעה ודנוא טעװ סָאװ :טגָאזעג ןּבָאה

 0 | .קידנרעה טינ טכַאמעג ךיז טָאה רע ןוא .הנתמ ַא

 - צג שיִבָי ןופ ןשטנעמ עלַא ןּבָאה .דָעֹלַגישיַבְי ףיוא טרענעלעג טָאה ןוא ןעמוקעגפיורַא זיא ןֹומַע ןופ שֶחָנ ןּוא * אפ
 םעד טימ :טגָאזעג ייז וצ ןומע ןופ שָחְנ טָאה* .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןוא ,דנּוּב ַא ודנּוא סילש :ןשֶחָנ וצ טגָאז

 = דנַאש ַא רַאפ ןכַאמ סָאד ןוא ,גיוא עטכער סָאד ןכעטשסיוא ןעמעלַא ךייַא לָאז עמ זַא ,ןסילש ךייַא סע ךיא לעװ גנידַאּב

 םיחולש ןקיש ןלעװ רימ ןוא ,געט ןביו ּפָא ודנוא זָאל :שיִבָי ןּופ עטסטלע יד טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה* .לארׂשי ץנַאג ףיוא
 3 .ריד ּוצ ןײנסױרַא רימ ןלעװ ,טינ ודנוא טפלעה רענייק םיוא ןּוא ;לארׂשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא

 סָאד ןוא ;קלָאפ ןופ ןרעיוא יד ןיא רעטרעוו יד טדערעג ןּבָאה .ןוא ,לּואָשיתַעבִג ןייק ןעמוקעג םיחולש יד ןענייז *
 טָאה ;דלעּפ ןופ רעדניר יד רעטניה ןָא טמוק לּואָע טשרע* .טנײװעג ןּוא לוָק רעייז ןּביוהעגפיוא טָאה קלָאפ עצנַאג |

 | ואי .שיִבָי ןּופ ןשטנעמ יד ןופ רעטרעוו יד טלייצרעד םיא ןעמ טָאה ?ןענײװ יז סָאװ ,קלָאפ םעד ויא סָאװ :טנָאזעג לּואָש
 .טמירנעג רעייז טָאה ןרָאצ ןייז ןוא = ,רעטרעוו עקיזָאדיד טרעהרעד טָאה רע יו ,ןלֹואָׁש ףיוא ןעמוקעג טָאג ןופ טסייג א



 (ד) 3 ,בי-7 ,אי | א לאומש 200

 ילֵאְרְׂשִי לּובְגלֶכְּב חַי והָחְפִנַו רֶקְּב דֶמֶצ הֵּקַּה  ײז טָאה ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג ַא ןעמונעג טָאה רע ןואי

 טאש יֵרֲחַא אצי ונע רֶׁשֲא למאל | םָכָאלמַה 75 יד ןופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעגרעדנַאנַאפ ןּוא ,ןטינשעצ
 < ; הוהידדקפ לָפו ורָקְבל הָׂשָעַי הָּפ לאומש רַחַאָו | |

 טָאָרְׂשי-ינְב ויהיו קֶזָבְּב םדקפו !דֶחֶא ׁשיִאַּכ ואְציַו םָעָה ח |
 ולמאו :ףלא םישלש הוה שיאו ףֶלֶא תֹוָאמ ׁשֶלֶׁש ט "א טעװ ,ןלאומש ךָאנ ןוא ןלּואָש ךָאנ סױרַא טינ טייג סע

 רֶהֶמ דָעְלִ שיִבָי טיאל ןורמאת הָּפ םיִאָּבַה םיִכָאְלַמַל -עג טָאג ןופ דחפ ַא זיא .רעדניר ענייו ּוצ ןרעװ ןָאטעג |
 ודיניו םיכאלמה ואביו שמשה םחכ הָעושִּמ םֶכְלִ טאל - .ןַאמ ןייא יװ ױזַא סױרַא ןענייז יז ןּוא ,קלָאפ ןפיוא ןלַאפ |

 תנצְנ רֶחַמ ׁשיִבי יִׁשְנַא ּורְמאֹּו .:וחמשו שיבי יִׁשְנַאָל י
 תַרָחַּמִמ יהו = !םֶכיֵניִעְב בֹמַה-לֶכְּכ ונל םָתיִׂשֲעַו םֶכיֵלֲא אי

 ךוֶתְב ּיאָבָיו םיִׁשאָר הָׁשֹלְׁש םָעְה-תֶא לאש םֶשו

 רעוו :ןנָאז ּוצ יװַא ,לארשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא םיחּולש

 רעדניק יד ןּוא ,קֶוָּב ןיא טליײצעגרעּביא יז טָאה רע ןוא *

 יד ןּוא ,טנזיוט טרעדנוה יירד ןעוועג ןענייז לארשי ןּופ

 יהיו םּיַה םח-רע ןומֲעדתֶא וכו רֶקֹּבַה תֶרֶמְׁשַאְּב הָנֲהִּמַה טגָאועג ןּבָאה ייז ןוא"  .טנויוט קיסיירד הדּוהי ןופ רענעמ
 םָעָה רֶמאֹּיַו ;דַחָי םינש םֶבדּורָאשנ אלו וצפו םיִדָאְׁשִּנַה :י ןגָאז ריא טלָאז יװַא :ןעמּוקעג ןענייז סָאװ םיחולש יד ּוצ
 םיִׁשָנֲאָה ּונֵּת ניט ִנִלְמִ לאש רַמאַה ימ לָאמש-לָא .טרעוו ןּוז יד ןעוו ןגרָאמ :ךָעלְניִשיִבְי ןופ ןשטנעמ יד ּוצ

 םויה יִּכ הזה םֹיַּב שיא תמוידאל לואש רֶמאַֹּו :םֶתיִמְּ א

 -לֶא טאומש רָמאֹו + :לארשיב הָעּושִּת הָודי-הֶׂשֶע די |
 -לכ וכלי :הָכּולְמַה םש שדחנ לגלגה הקלנו וכל םָעָה וצ = 'צ טלײצרעד ןּבָאה ןוא םיחולש יד ןעמוקעג ןענייז

 .ףליה ַא ןעשעג ְךייַא טעוו ,סייה

 ללב הָוהְי ינפל לואשדתא םש לבלמיו ללה םֶעָה ןוא * .טיירפרעד ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,שיִבֵי ןופ ןשטנעמ יד
 לאט םָׁש חמש הוהי נפל םיִמלש םיִחָבְו םָשוחְבְויו ןלעוו ןגרָאמ :שָחְנ ּוצנ טגָאזעג ןּבָאה ׁשיִבָי ןופ ןשטנעמ יד

 ;דָאְמידֲע לֵאְרׂשִייִׁשְנַא-לֶכְ
 ױזַא זדנוא ּוצ ןָאט טעו ריא ןוא ,ךייַא וצ ןײגסױרַא רימ

 בי

 לֶכָל סלק יִּתְעַמָׁש הגה לָארשי-לכילֶא לָאומְׁש רֶמאֹּה א .ןגיוא ערעײַא ןיא טּוג זיא סָאװ ץלַא יוו
 הנה הת :ךֶלֶמ םָכיֵלֲע דילמאו יל םָּתְרַמֲאירְׁשֶא ב | זעג לּואָש טָאה ,ןגרָאמ ףיוא ןעוועג זיא סע ןּוא י*

 רה 0 2; יִּתְנִכְו נאו םֶכינְפל לח לפה = ןײרַא ןענייז ייז ןּוא ,תונחמ יירד ןיא קלָאפ סָאד טכַאמ

 יו ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,ךַאװנגרָאמ רעד ןיא רענַאל ןטימ ןיא
 יתחלל ימ ףושדתא וחישמ דנת = 5 לב נע ננה :

 -דמו יתוצר מתא יִּתְקַׁשְע ימת יִתְחְקִ ימ רומח ,ןעװעג זיא סע ןוא .ןרָאװעג סייה זיא גָאט רעד זיב ןֹומַע
 ּורְמאֹּיַו ;םֶכָל ביִׁשָאְ וב ןניע .םיִלַָאְ דפ יְִּחַהְל ל ימ ד ,ןרָאװעג טיירפשעצ ןענייז ,ןּבילּבעגרעּביא ןענייז סָאװ יד

 , .דנַאנַאּב ײװצ יז ןופ ןּבילּבעג טינ ןענייז סע ןּוא
 תרק תוטפה" די יק םחכ ט ידחאו אינ 77 ,אי

 זיא רעװ :ןלאּומש ּוצ טגָאזעג קלֶאּפ סָאד טָאה *

 לּואָש טָאה* .ןטײט יז ןלעװ רימ ןּוא ,טײל יד רעהַא טיג ?זדנּוא רעּביא ןגיניק לּואָש לָאז :טנָאז סָאװ רעד

 .לארׂשי ןיא הֹעּושי ַא ןָאטעג טָאג טָאה טניה םורָאװ ,גָאט ןקיטנייה ןרעװ טייטעג טינ לָאז רענייק :טגָאזעג

 .הכולמ יד ןעיינַאּב ןטרָאד ןלעװ רימ ןוא ,לֶגֹלִג ןייק ןייג רימָאל ןּוא טמּוק :קלָאפ םּוצ טגָאזעג טָאה לאּומש ןּוא י*

 ;לֶנלִנ ןיא טָאג רַאפ ,ךלמ ַא רַאפ ןלּואָש טכַאמעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא ,לֶגלִג ןייק ןעגנַאגעג קלָאפ עצנַאג סָאד ויא י*

 רעייז ןטרָאד ךיז ןּבָאה לארשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא לּואָש ןּוא .טָאג רַאפ רעפּפָאדירפ טכַאלשעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןוא

 | | .טיירפענ

 טָאה ריא סָאװ ץלַא ןיא לוק רַעייַא וצ טרעהענּוצ ּבָאה | ךיא ,טעז :לארׂשי ץנַאג ּוצ טגָאועג טָאה .לאּומש ןוא * רו

 ךיא ;ךייַא רַאפ ךלמ רעד טייג טָא ,דנּוצַא ןוא* .ךלמ ַא ךייַא רעּביא טכַאמעג ּבָאה ךיא ןוא ,טנָאזעג רימ ּוצ

 ןקיטנייה זיּב ןָא טנגוי ןיימ ןופ ְךייַא רַאפ ןעגנַאנעג ןיּב ךיא ןּוא ;ךייַא טימ ןיז עניימ ןענייז טָא ןּוא ,ָארג ןוא טלַא ןיּב רעּבָא

 .ןּוא ?ןעמונעגוצ ךיא ּבָאה סקָא סעמעװ :ןטּבלַאזעג ןייז רַאפ ןּוא טָאג רַאפ רימ ןגעקַא תודע טגָאז ,ךיא ןיב ָאד * .גָאט

 סנעמעוו ןּופ רעדָא ?טקירדעג ךיא ּבָאה ןעמעװ ?טביורַאּב ךיא ּבָאה ןעמעוו ןּוא ?ןעמונעגוצ ךיא ּבָאה לזייא סעמעװ

 .ןרעקמּוא ְךייַא סע לעװ ךיא ןּוא ?םיא ןּופ ןגיוא עניימ ןליוהרַאפ לָאז ךיא זַא ,זיילסיוא ןעמונעג ךיא ּבָאה טנַאה



 17--(ה) 4 ,בי

 ;הָמּואְמ שיאזדימ חלל ונתוצר אלו נְָׁשָע אל
 ה הֶַה םויה יחישמ דעו םֶכָּב הָודְי דע מילא רמאיו
 ו לַאומש רֶמאֹּו :דע רמאיו הָמּואִמ יִדָיְּב םָתאֶצְמ אל יכ
 רֶׁשֲאַו ןרֲהַא-תֶאְו השמ"תא תשע רֶׁשֲא הָוהְי םִעָה-לָא
 זּוְבְצִיְתִה הָּמִעְו :םִיָרְצִמ ץֶרָאֵמ טֶכיִתֹוְבא--תֶא .הָלָפַה
 -רֶׁשֲא הָוהְי תוקְרְצלְּ תא הָוהְי ינפל םֶכָּתִא הָמְפְׁשִאְו |

 ח ןבִיַרְצִמ בקע א אָּבירְׁשֲאַּכ םָכיתְבֶ-תאְ םֶכָּתִא הֶׂשֶע

 קב םיִבָׁשַּ םייצמִמ םֶכיֵּונָא-תֶא ואיי א
 : == םַעא רֵּכְמִיַו םֶהיֵמְלֲא הָוהְי--תֶא וֲחְּכׁשִּיַו  :הזח
 בָאֹומ ךלמ ' ליְּוםיִמָׁשלְּפ-רַיְבּו רוצָח אָבְצ-דֵׂש אָרְסיִס
 נבע יִּכ ּונאָטֶה רְמאֹּיַו הָוהָ-לֶא וקַעְזו !םָּב ומחְליו
 הָּתַעְו תֹרְָּׁשַעָה--תֶאְו םְִָמַה--תֶא רבע הוהְי-תֶא
 אי לַעַּבְרי-תֶא | הָוהְי חלשיו וָּדְרְכעְו נביא דימ ונליִצַה
 ךימ םֶכְתֶא לצו לֵאומְׁש--תֶאְו חָּתְפִי-תֶאְ ןֶדְּב--תֶאְו

 בי "נב דלמ שח יִכ וארו :חַשּב ּוְבְׁשִּתַו ביִכְסִמ םֶכיֵבְוֶא |
 ונלע ךלמי ךלמדיּפ אל יל וראו טֶכיֵלֲע אָב ןֹמִע
 *רשא .ְךֶלֶּמַה הנה הָּתִעְו !םֶכְּכְלַמ םֶכיֵהְלֶא החי
 :ְךֶלֶמ םכילע הָוהְי ןתֶנ הּגהְו םֶתְלָאְׁש רֶׁשֲא םֶּתְרַהְּב
 די אלו ולוקּב םֵּתְעַמְׁשּו ותא םַּתְדַבֲעַו הָוהְי-תֶא ָאְריִת-מִא
 ירָׁשֲא למה" םָּתַא--םַּנ םֶתִיָהְו הָוהְי יִּפ-תֶא וָרְמַת
 שש ליב שֶמְׂשִת אָלסֶאְו !םֶכיֵהְלֶא הָוהְי רַחַא םֶכיֲֵע למ
 = הוהְי--דַי הָתְיָהְו הוה יִּפ--תֶא םָתיִרְמּו הָוהְי

 זט לודְנַה רָבָדַה-תֶא ּואְרּו וְבְצִיְתַה הָּתעדַַג : ;םֶכיֵתֹוְבֲאַבּו <
 זי םםיטח"ריצק אולה ּוםֶכיֵניְל השע הוה רֶׁשֲא הוה
 ייִּכ וארו ועְדו רֶמָמּו תל תו ההיא אָרְקֶא םויה
 כל ליאטל הָוהְי עב םֶתיִשַע רֶׁשֲא - םֶכְחִעָר

 יק והמאיו ורמאוו ןירינפ ה =

 א לאומש

 .ןעמונעג טשינרָאג
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 ןוא טֿבױרַאּב טינ ודנוא טסָאה :טגָאועג יז ןּבָאה +
 .טנַאה סמענייק ןופ טסָאה ןוא ,טקירדעג טינ ודנוא טסָאה

 ןיא תודע :טנָאועג ייז וצ רע טָאה*
 - ןקיטניה רעטבלַאענ ןייז זיא תודע ןוא ,ךיײַא ןנעק טָאג
 .ןּבָאה .ןענופעג טשינרָאג טנַאה ןיימ ןיא טָאה ריא זַא ,גָאט
 א שי = !תודע :טגָאועג יז

 "עד ןיא טָאג :קלָאּפ םוצ טגָאזעג לאומש טָאה'
 . טָאה סָאװ ןוא ,ןענֹוהַא ןוא ןהשמ ןפַאשַאּב טָאה סָאװ

 | ןואי .םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןרעטלע ערעײַא טכַארּבעגפױא |

 = שמ ןהנעטכרּוד ךיז לעװ ךיא ןוא ,ךייַא טלעטש ,דנּוצַא

 .סָאװ טָאג. ןּופ ןטייקיטכערעג עלַא ןגעװ טָאג רַאּפ ְךייַא

 זַא* .ןרעטלע ערעײַא טימ ןוא ךייַא טימ ןָאטעג טָאה רע
 ןרעטלע ערעייַא ןּבָאה ,םִיַרצִמ ןייק ןעמוקעג ויא בקעי
 ,ןענרהַא ןוא ןהשמ טקישעג טָאה טָאג ןּוא ,טָאג וצ ןעירשעג

 ,םִיַרצִמ ןּופ ןרעטלע ערעייַא ןגױצעגסױרַא ןּבָאה ייז ןּוא

 ןּבָאה ייו רעּבָא* .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא טצעוַאּב יז ןוא

 - "עגרעביא יז טָאה רע ןּוא ,טָאג

 = ןופ רעריפ-ליח םעד ארסיס ןופ טנַאה רעד ןיא טרעפטנע
 רעייז הוהי ןָא ןסעגרַאפ

 רעד ןיא ןּוא ,םיתשלפ יד ןופ טנַאה רעד ןיא ןוא ,רֹוצָח

 | יג המחלמ ןּבָאה ייז ןוא ,בָאֹומ ןופ ךלמ םעד ןופ טנַאה

 ןוא טָאג וצ ןעירשעצ ןּבָאה ײז ןוא *  .ײז ףיוא .ןטלַאה

 דרַאּפ ןבָאה רימ סָאװ טקידניזעג ןּבָאה רימ :טגָאזעג ןּבָאה

 ערעודנוא ןופ טנַאה רעד ןּופ ליצמ זדנוא יז ,דנּוצַא ןּוא ,תֹורָּתשִַע יד ןוא רעטעגילַעַּב יד טנידעג ןּוא ,הוהי ןוָאל
 רע ןּוא ,ןלאּומש ןּוא ,ןחָּתפִי ןוא .,ןענְדּב ןּוא ,ןלַעַּבּורי טקישעג טָאג טָאה < .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןוא ,טנייפ
 ןעוענ טָאה ריא יװ ןוא < .טייקרעכיז ןיא ןסעזעג טייז ריא ןּוא ,םּורַא דנור ןּופ טנייפ ערעײַא ןופ ןעװעג ליצמ ךייַא טָאה
 | ךלמו א טרעײנ ,ןיינ :טגָאזעג רימ ּוצ ריא טָאה יװַא ,ךייַא ףיוא ןעמּוקענ ויא ןומע ןופ רעדניק יד ןופ ךלמ רעד שָחְנ זַא
 יסיוא טָאה ריא סָאװ ךלמ רעד ויא טָא ,דנּוצַא ןוא * .ךלמ רעיײַא זיא טָאג רעייֵא הוהי תעּב ;ודנוא רעביא ןניניק זּומ
 אה :ארומ טעװ ריא ביוא !+ .ךלמ ַא ךייַא רעביא ןּבעגעג טָאג טָאה טָא ןוא ,טגנַאלרַאפ טָאה ריא סָאװ ,טלײװרעד
 ןּוא ; טָאג ןּופ ליומ םעד ןקינעּפשרעדיװ טינ טעוו ןּוא ,לוָק ןייז וצ ןרעהוצ טעוו ןּוא ,ןעניד םיא טעװ ריא ןּוא ,טָאג רַאּפ
 ןרעהוצ טינ טעוו ריא רעּבָא ביוא י*-;טָאג רַעייַא הוהי ךָאנ ןייג טעו ,ךייַא רעביא טגיניק סָאװ ךלמ רעד יא ,ריא יא
 יװ ױזַא .ךייַא ןגעקַא ןייז טָאג ןופ טנַאה יד טעװ ,טָאג ןופ ליומ םעד ןקינעּפשרעדיװ טעוו ריא ןּוא ,טָאג ןופ .לוק םעד ּוצ
 טניה * .ןגיוא ערעײַא רַאפ טוט טָאג סָאװ ךַאז עסיורג עקיזָאדיד טעו ןוא טייטש דנוצַא ןּואי* .ןרעטלע ערעײַא ןגעקַא
 רעייא ויא סיורג זַא טעז ןּוא טסייוו ןּוא ,ןגער ןּוא ןרענוד ןבעג טעוו רע ןוא ,טָאג וצ ןפור ךיא לעװ , טינשצײװ ךָאד זיא
 = .ךלמ ַא ןעננַאלרַאפ ּוצ ךייַא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג טָאה ריא סָאװ וייב



 6,825 א לאמש -
 רשמו תלק הָוהְי ןת הלל לאומָש ארק !ךלמ ה | עגטָאה טָאג ןוא ,טָאג וצ ןפּורעג טָאה לאומש ןוא **

 ;טָאמְׁש-תֶאְ הוהי"תֶא רָאְמ םעֶה-לָכ איי אוהה םִּכ =
 א רם לָלָפְתַה לָאומְש-לֶא םָעֶה-לָכ ורמאמ שי

 הָעְר שתאטחילָּבילע ּונְפַמְייִּכ תֹומָנ-לַאְו ִףיֵהלֲא הָוהְי = .ןלאומש רַאפ ןּוא טָאג רַאפ טַאהעג ארֹומ רעייז טָאה קלָאפ
 ואָריִת-לַא טעה-לָא לָאומְׁש רמאיו :דלמ ונל לאשל 2  ײװ :ןלאּומש וצ טנָאזעג טָאה קלָאֿפ .עצנַאג סָאד ןּוא +*

 יִרֲחַאַמ ורוטָתדלַא ךא תאוה הָעָרֲה-לָּכ תא םֶתיִׂשֲע םָּתִא |
 | יִּכ ורוסת אל :םכְבְבְללַכְב הוהחתַא םָּתְדַבֲעַו הוי אכ |

 תרמה ּוהְתייִּכ וליצי אלו וליעודאל רֶׁשֲא והתה ירא ךָאנ דניז ערעזדנוא עלַא ּוצ ןּבָאה רימ לײװ ,ןּברַאטש טינ
 ליאוה יִכ לודנה ומש רובעב ֹוּמַע"תֶא הָוחְי שָמי"אל ומ בכ

 אֵטֲחַמ יל הלילח יבא םגינ םֶעְל ול םֶכְתֶא תושעל הָוהְי כ ר וי
 ְךֶרָדְּב םֶכְתֶא יִתיִרֹוהְו םקדעב ללַּפְתַהְל לדחמ הול - :ןבָאה ארומ טינ טלָאז ריא .:קלָאפ םִוצ .טגָאזעג לאומש
 תַמָאְּב ותא םתדבעו הָוהידתֶא וארי דא 1 הָרָשָיַהְו הבוטה ד: טלָאז ריא רעּבָא ;זייּב .עקיזָאדסָאדלַא ןָאטעג .טָאה .ריא

 ַעֵרָה-סִאְו !םֶכָּמִ לֶּדְנִה-רֶׁשֲא תא ּואְר יִּכ םכבבל"לכּב הכ

 0 גיפָּסִּת ככל םקאדסנ ועְרָת < |
 0 - טינ ךייַא:טלָאז ריא ,ָאי *= ,ןצרַאה ןצנַאג רעײַא טימ טאג

 ,.לארשזהלע למ ם םיִנָׁש יהשו ובלמב לאש השמ ןטייקיטשמ ךָאנ ןייג ריא טעװ סָאדו םורָאװ .;ןרעקּפָא

 "שבע הי ,לֵאְרְשִיִמ פלא שלש לאש לי ב | |

 עצנַאג סָאד ןּוא .,נָאט םענעי ןיא ןוער ןּוא ןרענּוד ןבעג |

 וא טָאג ןייד הוהי וצ ט כענק ענייד ראפ ל לפתמ
 ןלָאז :רימ

 טָאה * .ךלמ ַא ןעננַאלרַאפ ּוצ ודנוא ,זייב סָאד טניילענּוצ

 ןעניד טלָאז ריא ןוא ,טָאנ רעטניה ןופ ןרעקּפָא .טיִנ ךייַא |

 ןענַײז טייקיטשינ ליוו ,ליצמ טינ ןענַײז ןוא טינ ןצּונ סָאװ

 והא שיא חלש םֶּנִה רָחָיו ץמינב תעבְנּב = ןייז ןופ ,קלָאפ ןייז ןוָאלרַאפ טינ טעװ טָאג םורָאװ < : .ײז

 םִּשלְ ועָמְשיו עב רֶׁשֲא יעל ביִצְנ תֶא ןֶתָנוי א ' - ּוצ ָךיַא טקיליװַאּב .טָאה טָאג לײװ ,ןגעוו .ןעמַאנ ןסיורג

 | ך וצ רימ הלילח ,ךיא ךיוא = -.קלָאפ ןייז .רַאפ .ןכַאמ

 6 ירא םִעָה וקָעָ יל לארשי שאב" !ְךייַא ראפ ןייז ללפתמ ןרעהוצפיוא ,טָאג ּוצ :ןקידניז
 .םיִׁשלָׁש לארשי"םע םהלהְל וּופְסֶאְ םיְשְלְפו ללה ה

 "לע רשא ליִחַּכ םָעְו םישרפ םיפלא תששו בכ ףלא
 א תיֵּב תמדק שָמָכִמְב נחי ול ברל םיהְתַפָש | ןעניד םיא טלָאז ריא ןוא ,טָאנ רַאפ ארומ רעּבָא טָאה

 .ָּאְבִחְתִמ םַעָה שנ יִּכ- ול-רַצ יִכ וא לארשי ׁשיִאְו ו

 .געװ ןכיילג ןּוא ןטוג םעד ןענרעל ךייַא לע וו ךיא טרעיינ

 רע יװ טעז םורָאװ ,ןצרַאה ןצנַאנ רעיא טימ ,תמא טימ

 ןסנ ם9כ 'ג גי המא'דכ = כע'בכ ,בי סטכעלש רעבָא ביוא < .ךיײא טימ ןָאטעג סיורג טָאה -

 .ןרעװ טכַארּבענמוא .ךלמ רעײַא יא ,ריא יא טעו ,ןָאט טטכעלש - ריא טעװ ךָאט

 .לארׂשי רעּביא טגיניקעג רע טָאה רָאי ײװצ ןוא ,ךלמ ןרָאװעג - רע זַא ןעווענ טלַא ליאָש זיא -- =

 ׁשֶמכַמ ןיא ןלּואָש טימ ןעװעג ןענייז טנזיוט ײװצ ןּוא ,לארשי ןּופ ןַאמ טנויוט יירד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה לּואָש ןוא* =

 טָאה קלֶאפ עקירעּביא סָאד  ןוא .ןימינב"תעבג ןיא עת טימ רעוע ןענַיז טנזיוט ןּוא ,לֶא"תיִּב ןּופ גראּב םעד ףיוא ןוא

 = .ןטלעצעג ענייו וצ ןכעלטיא טקישעגקעװַא רע

 טָאה לּואָש ןוא .טרעהרעד ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא ,עַבָנ ןיא סָאװ םיּתשִלּפ יד ןופ ךַאװ יד ןנָאלשעג טָאה ןֶתָנֹי ךוא*=

 ּוצ יוזַא ,טרעהעג ןּבָאה לארשי ץנַאנ ןוא * !ןרעה םיֹרבֶע יד ןלָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,דנַאל .ןצנַאג ןכרוד רפש ןיא ןָאלּבעג |

 סָאד ןוא ;םיתשלפ יד ייב טסואימרַאּפ ךיוא ךיז טָאה לארשי ןּוא ,םיתשלפ יד ןּופ ךַאװ יד ןגָאלשעג טָאה לּואָׁש- :ןגָאז

 ןטלַאה וצ המחלמ טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה םיתשלפ יד: ןּוא * .לֶנֹלִג ןייק ןלּואָש רעטניה טלמַאזעגניױַא ךיז:טָאה:קלָאֿפ

 םי ןופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד יװ יװַא קלָאפ ןוא ,רעטײר-טנויוט סקעו ןוא ,ןגעווטייר טנויוט קיסיירד--לארשי טימ

 - .ןָוָא-תיֵּב ןופ חרזמ ּוצ ,שֶמכִמ ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ןוא ןעמוקעגפיורַא ןענייז יז ןּוא ;טײקליּפ ןיא

 סָאד ןּוא -טקירדעגוצ ןעוועג זיא קלָאפ סָאד םורָאװ--םעלק ַא ןיא ןענייז ַײז זַא ןעזעג ןּבָאה לארשי ןופ רענעמ יד ןּוא 5



7 : 1 - | 

 .(תרוחבבו- םיִהרְצַבּו םיִעָלְּפִבּו םיִחָוֲחַּבּו תר פפה
 ז נדע .לואשו .דָעלִנְו דג ץרא ןדריה-תֶא ּורְבָע 'םיִרְבִעְו
 יח יִמָי תעְבִׁש ! לחי :וירחא דרק .םָעָה-לֶכְו לגל

 .םעה ץפהו לגלגה לאימש אָב"אלו לָאומְש רֶׁשֲא דעמל |
 ט סלי םימלשהו הלעָה ילַא ושגה לּואָׁש רֶמאַֹּו :ויָלָעְמ
 = + אָּפ לאומש הגו ּהָלָֹה תֹלֲעַהְל ותל יה !הָלעֶה
 אי יש הָמ לַאימָש רָמאיו מרַבְל יתארקל ליִאָׁש אָ
 .י"אל הָּתִאְו ילעמ םָעָה ץְצְנייֵב יִתיִאָרייִכ לּואָׁש מאי
 בי מאו +שָמָכמ םיִפָּסֲאַנ םיִתְשְלְּפּו םיִמָיַה דעומל ; ָתאָב
 .יתיְלַח אל הָוהְי :ינפו ללה ולא םיִתשלּפ ולרי הע
 וכ לואְשלֶא .לָאמׁש רַמא :הלפעה .הלעאו קפַאְתֶאְ
 .ףצ רשא .ליהלא הָוהְי תוצמדתא תְרמְש צל ָּתְלּמִסִ
 - :םליעדדע לֶאְרְשילֶא ָךְְכלְמִמ-תֶאְו הָוהְי ןיכה הע יִכ
 - יי ֹוְבְלַּכ ׁשיִא ול הוי שקב םקְתאְל ְּתְכלִמִמ הָתע
 -רשֶא .תֶא ָּתְרַמְׁש אל יב על דיני הֶוהְי והוצוו
 וט תרעְבְג .לגלנהרמ לע לָאמְׁש םקה - הוה ךוצ
 -תואמ ששְכ ֹוּמִע םיִאְצְמִּנַה הא "לאש דלפי ןְמיְִּב
 . 5 ביִבְׁשִי םֶמַע אָצְמִנִה םִעָהְו נב ןֵתָנְו לאש ;שיִא
 : תריתשמה אצמ :שָמְכִמְב ּונָח םיִתְשלְפו ןמינב עב
 -דלֶא הֶנְפי רַחֶא ׁשאֹרָה םישאר | השלש םיתשלַפ הנחממ
 . חי ר הפ דָחֶא שארהו :לעוש .ץראילא הָרְפְע ךרד
 - "לע ףסשנה לובה ְךֶרֶּד .הָנְפִ ָהֶא ׁשאֹרָהְו ןורֹה ו תי
 = ללכב אֵצְּמִי אֵל ׂשֶרָחְו = | והָרּבְרִּמַה םיִעֹבְצַה :
 = םֶרָח םיִרָבעָה ושעי ןפ .םיִָשְלְפ למא"יכ לֵאָרָׂשִי ץרָא
 ב כ "תא שא שולל טיתְשלפה לֵאָרְׂשִיילָכ ודרו + תיִנֲח וִא
 אכ ןדֶתיִהְו :ּתְׁשְרֲחֶמ תאו ימדִרקדתאְו ותאתֶאְו תש
 ןוטלק שֶלֶשלְ םיִמאָלְו תוטרָחפל .םֿפ הָדצְפַה

  ק מא טי יח השונד יכ אי ורצו

 א לאומש

 ;רענרעד .ןשיווצ .ןּוא ,ןלייה ןיא ןטלַאהַאּב ָךיו טָאה קל ָאפ

 ןואד: .העבירג ןיא ןוא ,סמערוט .ןיא ןוא:,ןולעפ ןיא ןּוא

 דנָאל ןייק ןדרי םעד ןעננַאנעגרעּבירַא ןענייו .םירבע לייט

 ןוא לנו זיא ךעוועגךֶאנ זיא לּואָש רעּבָא - :דָעֹלְג ןוא דָג

 | .םיא ךָאנ טלייאעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד

 א טייצ רעד זיּב ,געט ןביז טרָאװעג רע טָאהי

 | .םיא ןופ ןפָאלעצ זיא .קלָאפ סָאד ןּוא .לֶגֹלִג ןייק ןעמוק

 .רעפּפָאדנַארּב סָאד רימ ּוצ טנענעג :טגָאועג לּואָׂש טָאהי

 סאה טכָארבעופיוא טָאה רע ןוא ;רעּפּפָאדירפ סָאד וא

 טקידנע רע יו ,ןעוועג יא סע ןואי 10 ..רעּפּפָאדנַארּב

 טמוק לאומש טשרע ,רעפּפָאדנַארּ| סָאד ןעננערבפיוא

 וצ םיא ןועקטא ןעגנַאנעגסױרַא םיִא זיא .לואָׂש ןּוא | ;ןָ

 טעג וטסָאה סָאװ ,:טגָאזעג לאומש טָאה = .ןסירָאּב

 ויא קלָאפ סָאד א ןעזעג ּבָאה ךיא א :טנָאזעג לּואָש טָאה

 -עגּפָא יד ךיא ןעמוקעג ו טינ טסיּב ד ןוא | רימ ןופ ןפָאלעצ

 א טלמַאועגנַײַא ןענַיז םםיתשלפ יד ןוא | עט .עטדער

 םיִּתשִלִּפ יד ןלעװ דנּוצָא :טגָאזעֶג ךיא בָאָה יואב * ,שָמַכְמ

 | טיג ךיא ּבָאה טָאג ּוצ ןוא , לנג ךייק רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא

 דפיוא בָאָה ןוא ,טלעטשעגניַא ךימ בָאָה ךיא ןוא ;ןְטעּבעג

 = טנָאועג לאומש טֶאה *  .רעּפּפָאדְנַארּב סָאד- טבַארּבעג

 םעד טיהעג טינ טסָאה ;ןָאטעג וטסָאה ׁשיִרָאנ :ןלּואָש וצ

 ּרָעּביא .הכולמ ןייד ,טקיטסעפָאְּב דנּוצֶא טלָאװ טָאג םורָאװ ;ןלױפַאּב + ריד טָאה רע סָאװ טָאג ןייד הוהי ןופ לעפַאּב

 ןצרַאה ןייז ךֶאנ ןַאמ א .טכוועגסיוא .ךיז טָאה טָאג ..ןײטשַאּב טינ חכּולמ ןייד טעװ רעּבָא דנּוצַא + .קיבייא ףיוא לארשי |

 .:ןליופָאּב ריִד טָאה טָאג סָאװ טיהעג טינ טסָאה ודי לַײװ ,קלָאפ ןַײז רֶעּביא טשריפ ַא רַאּפ ןלױפַאּב םיא טָאה טָאג :ןוא

 סָאד; טלייצעגרעביא טָאה .לּאָש ןּוא; .ןימינּבזתַעבְג ןייק לֶגְלִג ןופ קע'װַא ויא ןוא .ןענַאטשעגפיוא זיא לאּומש ןּוא ==

 סָאװ :קלָאפ :סָאד ןוא ,ןֶתָנֹו ןוז ןייז ןוא לואָש ןוא * ..ןַאמ .טרעדנוה סקעז םּורָא ,םיא ייּב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ קלָאפ

 -רָאּפ ייד :ןוא * ..ׁשֶמְּכִמ ןיא טרענַאלעג ןּבָאה םיתשלפ יד .ןוא ;ןימינּברתעבנ ןיא ןסעזעג ןענַײז ,ייז ייב ןענופעג ךיז טָאה |

 | ןּופ געװ ןפיוא טרעקרַאפ ךיז טָאה הנחמ ןייא :;תונחמ יירה ןיא םיתשלפ יד ןופ רעגַאל ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רעטסיוו

 -הַאפ ְךִיִז טָאה הנח מ יא ןּוא ורוח -תיֵּב ןופ געװ .ןפיוא טרעקרַאּפ ךיז טָאה הנחמ ןייא ןוא * ,ל עוש דנַאלםּוצ ,הָרפָע

 חמש שש הק פ ..ּוצ רּבדמ .םּוצ ,םיִעּובצ לָאט ןפיוא סױרַא טקּוק סָאװ ,קרַאמעג ןופ געװ ןפיוא טרעק

 יד ןלעװ;רעמָאט :טנָאוענ ןּבָאה םיתשלפ יד םורָאװ; ,לארׂשיי :דנַאל ןצנַאג ןיא ןענופענ טינ ךיז טָאה דימש ַא .ןּוא *;

 ןייז רעּכעלטיא ןפרַאש ּוצ- םיתשלפ יד .וצ טרעדינעג ןּבָאה לארשי ץנָאג ןוא* .זיּפשַא רעדָא דרעווש ַא ןכַאמ םירבע

 - ןּוא ,ןעלדיה יד ראפ .,אםיפ ַא ןעוועג זיא ןלייפנָא ןרַאפ ןּוא** .לדיר ו ןוא ב ,קַאה ה ןייז ןּוא ,ןוייַאּבָארג ןייז ןּוא ,ןזױַארעקַא |

 ;לקָש א ןופ לטירד ייווצ עבטמ אא
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 אלו תֶמְחְלִמ םְּּב הָיָהְו :ןברדה ביצה םייִדְרִַּרל בכ יד רַאּפ ןוא ,ץיפשיירד ןרָאפ ןּוא ,סנוייַאּבָארג יד רַאּפ

 .רעכעטשּבײרט םעד ןלעטשנָא רַאפ ןכיילגסעד ;קעה

 "עג טינ ךיז טָאה המחלמ ןּופ גָאט ןיא זַא ,ןעשעג זיא ױזַא *

 םעד ןּופ טנַאה רעד ןיא ויפש ַא רעדָא דרעװש ַא ןענּופ

 יב רָאנ ;ןענֶתָנֹוי .טימ ןּוא ןלּואָש טימ סָאװ קלָאפ ןצנַאג

 .ןענופעג ךיז טָאה ןוז ןייז ןֶתָנֹוי ייּב ןּוא ןלּואָש 0

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא .םיתשלפ יד ןופ ךַאװ יד ןוא =

 | .שֶמכִמ ןופ רָאפרעּביא םּוצ |

 די

 םיתשלפ יד ןופ ךַאװ רעד ּוצ ןיײנרעּבירַא רימָאל ןּוא םּוק

 -עג טינ רע טָאה רעטָאפ ןייז ןוא ;טײז רענעי ףיוא סָאװ

 םעד רעטנּוא הָעבִנ קע ןיא ןסעזעג זיא לּואָש ןּוא * * .טגָאז

 טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא ;ןֹורגִמ ןיא סָאװ םיוּבמיורגלימ

 הְָחַא ןוא* .ןַאמ טרעדנוה סקעז םורַא ןעװעג זיא םיא

 ןוו םעד ,דּובְּכיא ןופ רעדּורּב םעד בּוטיחַא ןופ ןוז רעד

 ,וליש ןיא טָאג ןּופ ןהפ םעד ילֵע ןופ ןוז םעד ,סחניפ ןּופ

 -עג טינ טָאה קלָאפ סָאד ןוא .דֹופַא םעד ןגָארטעג טָאה

 = .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןֶתָנֹי זַא טסּוװ

 ןּוז רעד ןֶתָנֹוי טָאה ,גָאט ןייא ןעװעג ויא סע ןּוא !

 "עג טָאה ןֶתָנֹי סָאװ ןרָאפרעּביא יד ןשיװצ ןוא+ =

 זיא ,םיתשלפ יד ןופ ךַאװ רעד ּוצ ןײגרעּבירַא טלָאװ =

 ןופ ולעפ ץיפש ַא ןּוא טייז רעד ןופ ולעפ ץיפש ַא ןעװעג |

 -:רעגערטנּפַאװ ןייז ,גנוי םעד ּוצ טנָאזעג ןלּואָש ןּופ

 גכ

 אי

 בי

 ןעוועג זיא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,טייז רעדנַא רעד

 .עַבְג ןגעקַא םורָד ןּופ רענייא ןוא ,ׁשֶמכִמ ןגעקַא ןופצ ןופ טלעטשענפיוא

 .הָנָס ןרעדנַא ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,ץֵצֹוּב

 -זרָאְו לוָאׁש-תֶא רֶׁשֲא םֶעֶהילְכ דָּב תיִנְֲו בר אָצִמִנ
 םיִתְשַלָפ בעמ אמ ונבנו לואשל אצמתו ןתו
 !שֶמְכִמ .רָבֲעמילֶא

- 

 וילָכ אש םעְנַה-לֶא לֹואְׁשְרִּב ןָתָנֹי רֶמאֹּל םוּיַה יהיו
 ויבְָלּוֶלַה רֶבעַמ רֶׁשֲא םיִּתְׁשִלּפ בצמילָא הֶרְּבִַנְו הכל
 ןִמרֶה תַחַּת הֶּצְבִּנַ הָצְקִּב בש אָ !דיִּנִה אל
  הָיחֲאַו :שיִא תֹואמ שב מע רֶׁשֲא םִעָהְ ןִרְנִמְּ רֶׁשֲא
 הָוהְי ןהפ יִלַעְדב סָחְיפְְּב | רובָכיֵא יִהֲא בוטחַאְדב
 ןיבו מתי ךלח יִּכ עדי אֵל םִעָהְו דופא אשנ ולָשְּב
 ישי בָצִמ-לַע בבעל ות שק רֶׁשֲא תֹורְבעַמַ
 שו המ רֶבֵעְהְמ עלפַהְךשו המ רָבָעְהִמ עלָפִהְדׁש
 קִצְמ .רַחָאָה ןשה הנס .רֶחֶאָה םֵׁשְו ץצופ .דָחֶאָה
 רֶמאֹּו :עַבָג לּומ בֶגְנמ דָחֶאָהְו ׂשֶמְכִמ למ ןוָפצִמ
 - טצמײלָא הֶרּבעַנְו הֶכָל וילכ אשנ | .רעַהילָא ןְמֶנִהְ
 רָוהיל ןיא יִּכ ונל הָוהְי הֶׂשֲַי ילוא הָּלִאָה םיִלֵרֲֵה
 וילכ אשנ ול מא :טעמב יא בַרְב עישוהל רוצטמ
 :ּךָבְבְלּכ מע ננה ףל הטנ ךֵבֶבלּב רֶׁשֲא-לָּכ הֶשָע
 ינילְנו םיִשְנֲאַה-לֶא םיִרְבְל וחנא הגה ןתְנוהי רמאה

 םבֶכיֵלֲא ונְעיִַה-דַע ומל רנילא ו ורמאל הָּכ "םִא :םֶהיִלַא
 ּורְמאֹי הפחם {םֶהיֵלֲא הָלַעְג אלו וניתחת ּונְדַמָעְ
 .1זרוִאָה ּונָּל-הזְוּונְדָיְּב הָוהְי םֶנְתְנייּכ ּונילָעְו ניִלָע ולע
 הגה םיתשלפ ורמאוו םיְִּׁשִלְּפ בַצַמילֶא םֶהיִנְׁש ולו
 ונעו :םֶשדּואְּבַחְתַה רֶׁשֲא םיִרֹחְהוִמ םיִאְצִי םיִרָבִע
 ולָע \רמאו ויָלָכ אׂנ-תֶאְו  ןֵתָנֹוי-תֶא הָבָעַּמַה יִׁשְנַא
 זְלָכ אׂשֹנ-לֶא ןָתְעַי רֶמאֹּיַו רבד םֶכְתֶא הָעיִדֹונְו וניִלֶא
 "לע ןח לעמו :לארשי ךִיְּב הָוהְי םֶנָתְניֵּכ יַרֲחַא הֹלֲע

 ץיפש ןייא *

 - עקיָאדיד ןופ ךַאװ רעד ּוצ ןײגרעּבירַא רימָאל ןּוא םוק :רעגערטנּפַאװ ןייז ,גנ םעד וצ טגָאזעג טָאה ןֶתָנֹוהְי ןוא *

 !ןשטנעמנ ליפ טימ ןפלעה ּוצ ָאטינ טלַאהּפָא ןייק זיא טָאג ייב םורָאװ ;ודנּוא רַאפ ןָאט טָאג טעװ רשפא .ענעטינשַאּבמוא

 ךיא ,עז ;ךיז רעקרַאּפ ;ןצרַאה ןייד ןיא סָאװ ץלַא ּוט :טגָאזעג םיא וצ רעגערטנּפַאװ ןייז טָאה* .קיצניװ טימ רעדָא

 ַאּב ךיז ןלעװ רימ ןוא ,ןשטנעמ יד ּוצ רעּבירַא רימ ןעייג טָא :טגָאועג ןֶתָנֹוהי טָאה" .ןצרַאה ןייד ךָאנ יװ ריד טימ ןיב

 רעודנּוא ףיוא ןייטש רימ ןלעװ ,ךייַא וצ ּוצעמוק רימ ויּב סיוא טרַאה :ױזַא ודנוא ּוצ ןגָאז ןלעװ ייז בוא" ;ײז ּוצ ןזַײװ

 ,ןייגפיורַא רימ ןלעװ ,ודנוא ּוצ ףױרַא טמוק :ױזַא ןגָאז ןלעװ ײז רעּבָא ביוא "= ;ײז ּוצ ןיינפיורַא טינ ןלעװ ןּוא ,טרָא

 | | .ןכייצ רעד ןייז זדנּוא טעװ סָאד ןוא .טנַאה רעודנוא ןיא ןּבעגעג יז טָאה טָאג םורָאװ

 .םירבע יד ןעמוק ןָא :טגָאזעג ןּבָאה םיתשלפ יד ןוא ,םיתשלפ יד ןופ ךַאװ רעד ּוצ ןזיװַאּב עדייב ךיז ייז ןּבָאה יי

 וצ ןפורענּפָא ךיז ןּבָאה ךַאװ רעד ןופ ןשטנעמ יד ןוא +

 טָאה .ןָאט ןסיװ ּוצ סעפע ךייַא ןלעװ רימ ןוא ,זדנוא וצ ףױרַא טמוק :טנָאזעג ןּבָאה ןוא ,רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא ןעֶנֶתנוי

 .לארׂשי ןופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעג ייז טָאה טָאג םורָאװ ,רימ ךָאנ ףױרַא םיק :רעגערטנּפַאװ ןַײז ּוצ טנָאזעג ןֶָנֹו

 .ןטלַאהַאּב ןטרָאד ךיז ןּבָאה ייז סָאװ רעכעל יד ןּופ סױרַא



 27-(ד 13 ,די =

 מ ינפל מו וירחא ויִלַכ אשנ ויָלְנַר--לַעו ודי
 די הָגשאָרְה  הָּכַּמַה יִהְּתַו :וירחא תתוממ וילכ אשנ
 יִצָחְבְּכ שיא םיִרְׂשֶעְּכ וילַכ אש ןתי הָּכִה רֶׁשֲא
 וט "לכבו הרשב הָנֲתַּמַב הָדָרָח ִהְּתַו !הֶדָׂש דָמצ הנעמ
 ץֶרֶאָה זגרתו הָּמה--ג ּודְדָח תיהְׁשַמַהְו בַָּמַה םָעָה
 וט ץירַעֶבנִּב לואָשִל | םיִפצַה ּואְרִמ :םיִהֹלֲא תַּדְרַהל יִהְַּ
 ירָמַּו ּומלָהְו דל נמָנ ןֹמָהָה הוהו ןמינכ
 ונמעמ ְךלָה ימ וארו אנודקפ ותא רֶׁשֲא םַעְל לאש
 חי לּואָש  רֶמאֹּי :וילכ אש ןָתְנְי ןיִא הָּנהְו ודקפוו
 זכיהלַאה ןורָא הָוִהייִּכ םיִהלֶאָה ןוְרֶא השיגה האל
 טי ןכַֹה-לֶא לּואָׁש רָּבִּד דַע יהיו :לארשי נבו אהה םויכ
 * בֶהְוְדִלֲה דל םיִּמׁשִלְפ הגְסְמְּב שא ןימָהָהְ
 כ =ייכָבְו לאש סעזיו +ףדי ףֶסָא ןהפה"לא לואש רֶמאֹ
 בֶרָח הָיָה האו הָמחְלמהדדע ואבו ותא רשא םִעָה
 אכ יָה  םיִרְבַעָהְו .:דֶפְמ הָלּודְג הָמּוהְמ ּוהָעַרְּב שיא
 זרנחמפ םָמִע ּולָע רֶׁשֲא םושלש לומָתֶאְּכ םיִתְשְלָּפְל
 אשי ו רשא רש תֹוהְל הָּמִה-םַנְו ביִָס
 אּבַהְתִמ ;ןְֵנו
 םבֶהיֵרֲהַא המה יקרי םיֶשלפ וסנחיּכ ּועְמָׁש
 וכ יִשֵאָדְשִי-תֶא אהה םֹויַּב הָוהְי עשו :הֶמָחְלִמַּ
 דכ יב שנ לֵאָרְׂש-שיִאְו :ןוא תיֵּב-תֶא הרבע המחלמהו
 --רַשֶא שיאה רורֶא רמאל םֶלַה"תֶא לאש לאו אּוהַה
 -לָּכ םעטהאלו יִביֲאמ יִּתְמִּקנְו םֶרָפָה-דֲע םֶהָל לֵכאֹי
 הכ נפ לַע שבד יהינ רעב ּואָב ץרָאָה-לְכו :םֶחְל םֶעָה
 וכ או ׁשֶבּד 3 הגה רעה םָעָה אֵבָיו !הָדָׂשַה

 = שי =

 - ₪ זן:

 046600 יי -א לאּומש

 טנעה ענייז ףיוא טרעטעלקעגפיורַא טָאה ןֶתָנֹי ןּוא :

 = ןּוא .םיא ךָאנ רעגערטנּפַאװ ןייז ןוא ,סיפ ענייז ףיוא ןוא

 טָאה רענערטנּפַאװ ןייז ןּוא ,ןענֶתָנֹי ראפ ןלַאפעג ןענייז ייו

 סָאװ קַאלש רעטשרע רעד ןּוא ** ..םיא רעטניה טייטעג = =

 ןעוועג זיא ,ןגָאלשעג ןּבָאה רענערטנפַאוו ןייז ןּוא תני

 ןַא ןופ טייב רעּבלַאה ַא םּורַא ןיא ,ןַאמ קיצנָאווצ םּורַא

 רעגַאל ןיא שינרעטיצ ַא ןרָאװעג ויא * .דלעפ רעקַא

 יד ןוא ךַאװ יד ;קלָאפ ןצנַאג ןשיװצ ןּוא ,דלעפ ןפיוא

 דרע יד ןוא ;טרעטיצעג ןּבָאה יז ןליפַא ,רעטסיװרַאפ

 סטָאג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא ,טלטסײרטעג יז טָאה

 | | | .שינרעטיצ

 ןּבָאה ןימינב"תעבנ ןיא ןלּואָש ןופ רעטכעוו יד ןוא י*

 ןוא ןיהַא טייג ןוא טכירקעצ הנחמ יד טשרע ,ןָאטעג קוק ַא

 טימ סָאװ קלָאפ םעד ּוצ טגָאזעג לּואָע טָאה * .רעהַא

 -עגקעװַא זיא רעוו טעז ןּוא ,ךָאנ טשרָאקַא טלייצ :םיא

 ןּוא ןֶתָנֹי טשרע ,טלײצעגכָאנ ייז ןּבָאה .ודנוא ןּופ ןעגנַאג

 וצ טגָאזעג לּואָש טָאה * .ָאטינ ןענייז רעגערטנּפַאװ ןייז

 ןּופ ןורָא רעד םורָאװ ;טָאג ןּופ ןורָא םעֶד ןענעג :ןהָיַחַא

 .לארשי ןּופ רעדניק יד טימ גָאט םענעי ןיא ןעוועג זיא טָאג

 טימ טדערעג טָאה לּואָש תעּב ,ןעװעג זיא סע ןּוא י*

 םיתשלפ יד ןופ רעגַאל ןיא סָאװ למּוט רעד זיא ,ןהפ םעד

 טגָאזעג לּואָע טָאה .רעסערג ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג

 עז יז ןוא ,טלמָאועגנייָא ךיז ןּבָאה םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא לּואָש ןוא * ,טנַאה ןייד קירּוצ יצ :ןהפ םּוצ

 .המּוהמ עסיורג ַא רעייז-ןרעדנַא ןגעק זיא דרעווש סמענייא טשרע ,המחלמ רעד וצ ןעמוקעג

 ןעמוקעגפיורַא ןענייז סָאװ יד ,ןטכענרעייאךטכענ יװ ױזַא םיתשלפ יד טימ ןעוועג ןענייז סָאװ םירבָע יד ןּוא = =

 רענעמ עלַא ןּוא * .ןעֶנֶתָנֹוי ןוא ןלּואָש טימ סָאװ לארשי יד ּוצ ןענַאטשענּוצ ןענייז ךיוא ייז ,םּורַא דנור רעגַאל ןיא ייז טימ

 ןּוא אלט ןעניי םיתשלפ יד זַא טרעהעג ןּבָאה ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ לארשי ןּופ

 .המחלמ רעד ןיא טגָאיעגכָאנ ייז ןּבָאה ךיוא יז

 .ןְוָא-תיֵּב רעּבירַא זיּב קעװַא ויא המחלמ יד ןוא

 .גָאט םענעי ןיא לארשי ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא 5

 םענעי ןיא טמעלקרַאפ ןעװעג ןענייו לארשי ןּופ רענעמ יד ןוא*

 : ןעוו ,טנװָא ןויב ןייפש ןסע טעװ סָאװ שטנעמ רעד ןטלָאשרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,קלָאפ סָאד ןרָאװשַאּב טָאה לּואָש רעּבָא ,גָאט

 .ןײּפש ןייק טכּזרָאפ טינ טָאה קלָאפ עצנַאנ סָאד ןּוא !טנייפ עניימ ןָא ןעוועג םקונ ןּבָאה ךיז לעװ ךיא

 דעג זיא קלָאפ סָאד יװ ןּוא ** .דלעפ ןפיוא ןעוועג זיא קינָאה ןּוא ;דלַאװ ןיא ןעמוקעג ויא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא < |

 קלָאּפ סָאד םורָאװ ,ליומ ןייז וצ טנַאה ןייו טרירענּוצ טינ טָאה רענייק העּבָא ,קינָאה ןופ גנוניר ַא טשרע ,דלַאװ ןיא ןעמוק

 רע ןּוא ,קלָאפ סָאד ןרָאװשַאּב טָאה רעטָאפ ןייו יװ טרעהעג טינ טָאה ןֶתָנֹוי רעּבָא * .העובש רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה
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 ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןּופ ץיפש םעד טקערטשענסיוא טָאה

 ,טָאטקינָאה םעד ןיא טקנּוטעגנייַא םיא טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז =

 ןּבָאה ןגיוא ענייז ןּוא ,ליומ ןייז וצ טנַאה ןייז טרעקענוצ ןּוא

 ,קלָאפ ןּופ ןַאמ ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה * .ןטכולעגפיוא

 ןרָאװשַאּב רעטָאפ ןייד טָאה ןרָאװשַאּב :טגָאזעג טָאה ןּוא

 סָאװ שטנעמ רעד ןטלָאשרַאפ :ןגָאז וצ יױזַא ,קלָאפ סָאד

 ..טשלחרַאפ קלָאפ סָאד זיא םּורד !וייפש ןסע טנייה טעוו

 רעטָאפ ןיימ טָאה טקילגמוארַאפ :טגָאזעג תני טָאה יי

 ןּבָאה ןגיוא עניימ יװ ,ךייַא טעּב ךיא ,טעז ;דנַאל סָאד

 "מעד ןּופ לסיּב ַא טכּוזרַאּפ ּבָאה ךיא ליוו ,ןטכולעגפיוא

 ןסעגעג טלָאװ ןסע וא ןיוש יװ טניה * .קינָאה ןקיזָאד

 'רע סָאװ טנייפ ענייז ןּופ ביור םעד ןּופ קלָאפ סָאד טנייה

 יד ןשיווצ קַאלש רעד דנּוצַא טינ טלָאװ יצ ?ןענּופעג טָאה

 ?רעסערג ךָאנ ןעװעג םיתשלפ

 יד ןשיװצ גָאט םענעי ןיא ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןוא | =

 ןרָאװעג זיא קלָאפ סָאד ןּוא ,ןֹולָיַא זיּב ׁשֶמכִמ ןופ םיתשלפ

 "עג ןָאל ַא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא * .טשלחרַאפ רעײז

 ןוא רעדניר ןוא ףָאש ןעמונעג ןּבָאה ייז ןוא ,ביור םּוצ ןָאט

 ןוא ,דרע רעד ףיוא ןטכָאשעג ןּבָאה ןּוא ,רעדניר עגנּוי

 .טּולּב ןטימ ןסענעג טָאה קלָאפ סָאד

 ,עז :ןגאו וצ ױזַא :ןלּואָש טגָאזעגנָא ןעמ טָאה **

 רע טָאה .טּולּב ןטימ ןסע ּוצ ,טָאג וצ טקידניז קלָאּפ סָאד

 וצ טשרָאקַא ּוציטלקײק ;טשלעפעג טָאה ריא :טגָאזעג
 -עצ :טגָאזעג טָאה לּואָש ןוא* | ,ןייטש ןסיורג ַא רימ

 4128 ,ךי

  דלֶאו ₪ בָשיו שבה תַרָעיְּ הָתֹוא לֵב ודב רֶׁשֲא |
 עיִּכשה עַּכְׁשַה לומאיו םֶעָהִמ שיא ןַעו ויני הָנֲאֹרְּתַו ויָּפ חכ

 בָהָל לֵכאֹי-רֶׁשֲא ׁשיִאָה רוָרָא רמאל םָעָה-תֶא ףיִבָא
 דואר ץֶרָאָה-תֶא יִבָא רַכָע נו רֶמאַֹּו !םִעָה ףעיו םֹּיַה טכ
 אול יִּכ ףא :הָוה ׁשֵבד טעמ יִּתְמַעַט יִּכ יֵניֵע ורָאריִּכ אָנ ל

 הָּתַע יִּכ אָצְמ רֶׁשֲא ויָבָיֲא .לֵלָׁשִמ םַעַה םֹויַח לָכָא לבָא
 םיִמָׁשְלּפַּב אּוהַה םִייַּב וכו !םיְִִּׁלְפַ הָּכִמ הַתְבְראל אל
 ללשיילֶא םָעָה שעו :רֶאְמ םָעָה ףעו הָנְליַא ׂשֶמְכִּמִמ בל

 םַעֶה לכאה הָצְרֶא ּוטַחשיַו רק ינְבּו רֶקָבּו ןאָצ וחקו
 .םיאטח ה הנה ראל ליאל ודת {םֶּדַהיִלֲע גל

 ושיגה מלל ם םתרמאו םעב וצפ \ לאש רמאיו ;הלודג ר דל
 אל םֶּתְלַכֲאו הָזּב םָּתְטְַׁשּ והיש שיא ורוש שיא לא

 חפומ לאש כ  :םשיוטחשמ תשלח יריב רוש }הל
 רֶמאַֹּ ;הָודיל ַחּבְוִמ תתִנְבִל לחה ותא הוהיל ול

 רואְדדע |םָהָב הוב הליל םיתשלפ י ירחא הדרנ לואש
 ךיֶניֵעְּב בוטַה"לָּכ ורמאינ שיא םֶהְּב ראשנאלו רֶקֹּבַה
 ;םיִקלָאָה-לֶא םלה הָבְרְקִנ ןֵהֹּכַה רֶמאַּו = הש

 םנְּתִתֲה םיתשלפ ירחא דרֶאה םיהלאב לּואָש לאשיו ול
 ושָג לואש רמאו .:אוהה םֹוּיב ּוהָנָע אל לֵאְרְִׂי יב חל

 תאָטחה הָתְיַה הֶּמַּב וארו ּוָעְדּו םָעָה תונפ לכ םלה
 "םִא יִּכ לארשידתא } עישומה הָוהָייח יִּכ - :םווה תאֹּזַה טל

 ;טעֶה-לֶּכִמ והגע ןיאָו תמי תומדיכ יִנְּב ןָתְָיְּב יִנָשָי
 נו נאו דָחֶא רָכַעְל ויהת םתא לָארְׂשי-לָּכ-לֶא רָמאַה 5
 בוטה לואש"לָא םִעָה ורמאו דָא רֶבֵעְל היחנ יֵנְּב -
 ילָאְרְשי והלא הָוהיילֶא לֹואָׁש רֶמאַֹּו :הֶׂשֲע ףיֶניֵעְּב אמ

 לא א'כ החנ א 37 | ק לשה הק טעװ 27 -ק זנתאתו 'זכ

 קוספ עצמאב אקספ הסו 'זה "5

 ןייז רעכעלטיא ןּוא ,סקָא ןייו רעכעלטיא רימ ּוצ טנענעג :ײז ּוצ ןנָאז טלָאז ריא ןוא ,קלָאפ ןשיווצ ךיו טײרּפש

 | .טּולּב ןטימ ןסע ּוצ ,טָאג ּוצ ןקידניז טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןסע ןוא ָאד ןטכעש טלָאז ריא ןּוא ,ספעש

 .ןטכָאשעג ןטרָאד ןּבָאה ייז ןוא ;טכַאנ ענעי טנַאה ןייז טימ סקָא ןייז רעכעלטיא טנענעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה =

 ..טָאג וצ טיובעג טָאה רע סָאװ חּבומ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .טָאג וצ חּבזמ ַא טיוּבעג טָאה לּואָש ןוא *

 טכיל ןויּב יז ןשיווצ ןפיור ןּוא ,טכַאנ ײּב םיתשלפ יד ךָאנ ןרעדינּפָארַא רימָאל :טגָאזעג טָאה לּואָש ןוא*

 ,ןגיוא ענייד ןיא טּנ זיא סָאװ ץלַא :טגָאזעג יז ןּבָאה .ןַאמ א ייז ןופ ןוָאלרעּביא טינ רימָאל ןּוא ,ןגרָאמירפ ןופ

 -ּפָארַא ךיא לָאז ;טָאג "ב טגערפעג טָאה לּואָש ןוא " .טָאג ּוצ רעהַא ןענענעג רימָאל :טגָאזעג ןהפ רעד טָאה .ּוט

 .ןיא טרעפטנעעג טינ םיא טָאה רע רעּבָא ?לארׂשי ןּופ טנַאה רעד ןיא ןבעג ייז ּוטסעװ !םיתשלפ יד ךָאנ ןרעדינ

 ,טעו ןוא רָאװעג טרעװ ןוא ,קלָאּפ ןופ רעײטשרָאפ עלַא ,רעהַא טנענעג :טגָאזעג לּואָש טָאה * - .גָאט םענעי

 .סָאד ןעוו ןליפַא ,לארשי טפלעה סָאװ הוהי טּבעל סע יװ ױוַא םורָאװ** ?טנייה דניז עקיזָאדיד ןעשענ זיא סָאװ ךרוד

 טָאה * .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה קלָאפ ןצנַאג ןופ רענייק רֶעֹּבָא !ןּברַאטש רע זּומ ןּברַאטש זַא ,ןענֶתָנֹוי ןוז ןיימ ןיא זיא

 טָאה .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןייז ןלעװ ןָתָנֹוי ןּוז ןיימ ןּוא ךיא ןּוא ,טייז ןייא ףיוא ןייז טעװ ריא :לארשי ץנַאנ וצ טגָאזעגירע

 :לארשי ןּופ טָאג םעד הוהי ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאה < .ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא טוג זיא סָאװ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג קלָאפ סָאד



 :והסש דימ לאְרָשיתֶא לצו קָלָמְעתא /

 גט חמא .;ואָצִי םַעָהְ לֵאָׁשְו סו דכלמ םיִמָת הָבַה
 מ "מאלו - תני דֶכְל יִנְּב ןתע ו ןיֵבּ יניכ וליפה .לּואָש
 מו ולידו הָתיִשָע המ יל הדיח ןתניילָא טּואש
 שב עמ יִדָיְב-רָׁשֶא הָּמִּמֲה קב יִּתְמַעְמ םֹצָט טמא
 = יט ףֶמֹיי הָכְו םיִהְלַא העידה לאט רֶמאַֹּו  :תּומָא יִנְגַה
 זמ הּומָי ןָתנְיֲה לּואָש"לָא םָעָה רֶמאֹּ ןֶתָנו תֹמָּת מיי
 "יה הלילה לֵאָרׂשיִּב תאוה הלורגה העשיה השע רֶׁשֲא
 הֶשָע םיהלֶא-םִעייֵכ הָצְרַא ושאר תַרֶעְׂשִמ לפס ) הָוהְי
 מ ׂטַצַו  :תֶמיִאְלְו ןְתָנּורתֶא םָעָה ודפמ הזה םֹיה
 ;טבֶמֹוקְמִל יכְלָה םיּקׁשִלְפּ םיִּתׁשְלְּפ יֵרֲחַאְמ לּואש
 = מ "לבב | ביִבָס .םֶחָלי לֵאְרְשִ-לַע הבמה רכל לאו

 ורָבוצ יִכָלַמְבּו .םולָאָבּ ןֹמעדינְבַב | בָאומּב ובא |
 מ ףף לוח שעו עיִׁשְרִי הָנְפירְׁשַא לָלְבּו םיתָשלפְבו

 הָריִכְּבַה םש ויִעֹנְב יִּתְׁש םֵׁשְו עשיִכְלִמ יושי נוי לּואָש
 םבִעֶניֲא לואש תֶׁשֲא םֵׁשְו :לפימ הָּנּטָּקַה םשְו ברמ |

 לא דוד רַנְוִּב רֶניִבֲא ֹואָבְצ-רַׂש שי ץעמיחא-תפ |
 ₪ יחתו |  :לאיבָאדּב רֵנְבַאיִבֲא רג לואָׁשייִבֲא שיקו

 | לּואש הֶאְרְו לואש ימי לֵּכ םיִתְשלּפדלע | הקּוח טמחלמה |
 | / לא הפס לד רובג שאל |

 ומ |
 א דלל ךחָׁשְמִל הָוהְי חלש יא לאש מט רמה
 ;הָוהְי יִרְבִּד ליִקְל עמש התעו לֵאָרְׂשי-לַע ומעילפ

.- 

 הב למ הֶׂשָע-רֶׁשֲא תא יִּתְדְַּפ תֹואָבְצ הָוהָי ַמָא הפ
 ורָּתַע וםִיָרְצִמִמ ותלַעְב = ול םש"רשא לֵאָרְׂשִיל ב

 אלו ול-רֶׁשֲא-לָּכ-תֶא םֶּתְמֲִחַהְ קמא הָאיִּכִהְו דל
 קוד ללעג הָׁשֲא-דֲע שיאמ הלמה ילָפ לחה |

 רמא הכ ןוליחתמ םיזגכשאהו כז 'פ תוטפה % וט סיסב חתפ א"ס ?פמ , די
 . ערלמ | *ג

 א לאמש |

 טמ ינפ לוקו =

 .סטכעלש ןָאטנָא ייז רע טגעלפ
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 = ןוא ןֶתְנֹי ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ ןענייז .טייקיטכיר יד בינ
 :טגָאזעג לּואָש טָאה <  .סורַא זיא קלָאפ סָאד ןוא ,לּואָש
 ֶָנֹי ןוא ;ןענתְני ןוז ןיימ ןשיווצ ןוא רימ ןשיווצ טפרָאװ
 :ןענֶתָנֹי וצ טנָאועג לּואָש טָאה < .ןרָאוועג ןעמונרַאפ ויא
 -רעד ןֶתָנֹי םיא טָאה .ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ רימ לייצרעד
 טכזרַאֿפ ךיא ּבָאה ןכוזרַאפ :טגָאזעג טָאה ןוא טלייצ
 לסיּב ַא טנַאה ןיימ ןיא סָאװ ןקעטש םעד ןופ ץיפש ןטימ
 לּואָש טָאה < .ןֿברַאטש ךימָאל ;ךיא ןיּב .טָא .קינָאה
 ןּברַאטש וַא ,רעמ ךָאנ ןּוא יװַא ןָאט טָאג לָאז :טגָאזענ
 וצ טגָאזעג קלָאפ סָאד טָאה*  ֶתֶנֹו ,ןּברַאטש ּוטזומ

 ןָאטענֿפױא טָאה סָאװ רעד ,ןּברַאטש ןָתָנֹוי לָאז :ןלּואָׁש

 יװ יזַא !הלילח ?לארׂשי ןיא העושי עסיורג .עקיוָאדיד

 רעד ּוצ ןלַאפ טעוו ּפָאק ןייז ןופ רָאה ַא ביוא ,טּבעל הוהי

 = ןקיטנייה ןָאטענפיוא סָאד רע טָאה טָאג טימ םורָאװ !דרע

 = רע ןּוא עני טזײלעגסיױא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ..גָאט
 י \ | - .ןּברָאטשעג טינ ויא

 ןוא , ,םיתשלפ יד רעטניה ןופ קעװַא זיא לּואָש ןּוא < |

 90 .טרָא רעייז ּוצ ןעגנַאגעג ןענייז םיתשלפ יד

 רעביא הכולמ יד :ןעמונרַאּפ טָאה לּואָש ןוא 2%

 טימ םּורַא דנור ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןוא ,לארשי

 ןופ רעדניק יד טימ ןוא ,בָאֹומ טימ ,טנייפ ערעײז עלָא

 ןּוא ,הָבֹוצ ןופ םיכלמ יד טימ ןוא ,םֹודָא טימ ןּוא ,ןֹומַע

 ,ןרעק ךיז טועלפ רע וז םוטעמוא ןוא ;םיתשלפ יד טימ
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 .רעּבױר ןייז ןופ טנַאה רעד ןּופ לארׂשי ןעװעג ליצמ ןוא ,קָלֶמַע .ןוָאלשעג טָאה ןוא ,טייקשידלעה ןָאט

 ןענייז רעטכעט ַײװצ .ענייז ןופ ןעמענ יד ןּוא ;ַעֹוׁשיִּכלַמ ןוא ,יושי וא ךֶתֶנֹי ןעװעג ןענייז ןיז סלּואָש .ןּוא 9

 ןופ ןעמָאנ רעד ךוא 0 | .לבימ רערענעלק רעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא , בֵרֵמ ,רערעטלע רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג |
 וז רעד ריִבַא רעריפ .ליח ןייו ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ;ןצַעַמיחַא ןופ רעטכָאט יד םַעֹוניחַא .ןעוועג ויא ּבײװ סלּואָט

 .רעטעפ סלּואָש ! ;רָ ןּופ

 - .ןלַאיבַא

 ןופ ןז ַא ךעװעג א ןרנבַא ןופ רעטָאּפ רעד רַנ יא ,ןלואָש ןופ רעטָאפ רעד שיק יא

 | ןָאמ א : ץימע ןעו ז טנעלפ לאש יו ןוא .ןלּואָ ןופ געט עלא קרַאטש ןעװעג ןיא . םיתשלפ י יד ףיוא המחלמ י יד א יי 4
 - .ךיז וצ . ןעמונעגוצ םיא רע טָאה יװַא ,גנוי ןטידלעה \ א ץימע רעדָא ,רוּביִג ַא

 ,קלָאפ ןייז רעביא א ךלמ \ א : רָאפ נ ןבלַאז ּוצ ךיד טקישעג טָאג טָאה ךימ :ןלּואָש ּוצ טואועג טָאה ו לאומש ןּוא +  וט

 :תֹואָבְצ ןופ טָאג .טגָאזעג טָאה ױזַא .טֶאג ןופ רעטרעוו יד ןּופ לוק םעד ּוצ דנּוצַא רעה םּורד ;לארשי רעּביא .

 ..םִיַרצִמ ןופ ןײגפױרַא ןייו יב געװ ןיא טלעטשעג םיא ךיז טָאה רע יװ ,לארׂשי ּוצ ןָאטעג טָאה קֶלָמַע סָאװ קנעדעג ךיא
 ףיוא ןעמירַאּברעד טינ ךיז טסלָאז ןוא טָאה רע סָאװ ץלַא ןטסיװרַאפ טלָאז ריא ןּוא קלְּמִע ןגָאלש טסלָאו ןּוא יג דנוצַא! -
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 ילּואָׁש עַמַׁשִַ !ףֹוִמָחידַעְו לממ הֶׂשדַעְו רושמ
 תרשעו ילגר ףלא םִיַתאָמ םיִאְלַטַב | םִדָּקְפּיַו םָעָהדתֶא

 ברי קמע ריע-דע ליִאְׁש אב :הָדוהְי שיָא-תֶא םיפלַא ה
 ףותמ ּודְר ּורָפ ּוכְל יעקהילא ליִאָׁש רָמאַב :לַחָּנַּב ו 3

 יְּילָּכְיִע דָמַמ הָתיֵׂשָע הֶפִאְו ומע ְּךְסאְדְּפ יללָמע | לאה רע ןוא ,קלָאפ סָאד ןפורעגפיונוצ לּואָׂש טָאה +

 דו :קלמע ךופמ יניק רַסָיַו םִיָרְצִּמִמ םָתֹולֲעָּב לֵאְרְׂשִי + = "סּופ טנזיוט טרעדנּוה ײװצ ,םיאלט ןיא טלייצענרעביא יז

 ינְּפ--לַע רֶׁשֲא רוש דאב הליוחמ קלְמָעתֶא לאש ןיא לּואָש ןוא *  .הדּוהי ןּופ ןַאמ טנויוט ןעצ ןוא ,רעייג

 םִעָהילְּכ-תֶאְ יח ,קָלְמִעיּדלְמ אדא שָּפְתַו :םיִרְצִמ ח
 -לַעְו גנָא-לַע םָעָהְו לּואָש למ ;בֶרָהיִפְל םיִרָחֶה ט

 םֹוַּה-לְבילַעְו םיִרָכַה-לְַו םינשמהו רֶקֶּבַהְו ןאצה בֵמיִמ - .?'יק םוצ טגָאועג טָאה לּואָש ןּוא* .לָאט ןיא ןטלַאהעג

 הָתֹא םֵמָנְו הָוְבִמְנ הָכאָלְּמַה-לֶכְו םֶמיִרֲחַה ּובָא אָלְו - ידּכ ,קלָמֵע ןשיווצ ןופ ּפָארַא טרעדינ ,קעװַא טיינ טמוק
 יִתְמחְנ רמאל לאומשדלא הוי רַבָּד והיו 1ומירחה < | טסָאה ּוד ןּוא :םיא טימ ןעגנערּבמוא טינ ךיד לָאז ךיא

 יבָבְ-תֶאְ יֵרֲחַאָמ בשדיפ ךלמל לֹואׁש-תֶא יִּתְכַלְמִהייִכ
 ;הָליְּפַה-לָּכ הָוהְי-לָא קעזיו לֵאּומְׁשִל לח םיקה אל

 לָאמְׁשִל דעו רֶקָּבַב לא תארקל לֵאּומְׁש םֶּכַשיַו בי
 רבו בפיו די ול ביצמ הָּנהְוגָלָמְרַַּה ליִאָׁש-אָּב רמאל | | - :קַלֶמַע ןשיווצ

 לּואָׁש ול רֶמאָּיַו לוָאָׁש-לֶא לאומש אביו :לֶנְלִנַה דָרֵה *  ּוד יװ הָליִוַח ןופ קֵלָּמִע ןגָאלשעג טָאה לּואָש ןּואי

 לָאמׁשִי רֶמאָּיַ :הָוהְי רבד-תֶא יתשקה הוה ֶּתַא ו " -עג טָאה רע ןוא* .םִיַרצִמ רַאפ סָאװ רוש ןייק טסמוק

 דניק ַא ןּופ ,יורפ ַא ויּב ןַאמ ַא ןופ ןטייט טסלָאז ןּוא ,םיא |"

 למעק ַא ןּופ ,סּפעש ַא ויּב סקָא ןַא ןּופ ,ןקידעגיוז ַא ויב

 יי | .לוייא ןַא זיב

 המחלמ טָאה רע ןּוא ,קֵלָמַע ןופ טָאטש רעד ּוצ ןעמוקענ

 רעייז יב לארשי ןּופ רעדניק עלַא טימ דסח ןָאטעג ךָאד

 ןופ ןטערטעגּפָא יניק רעד טָאה .םִיַרצִמ ןופ ןײגפױרַא

 סאד ןּוא ,ןקידעּבעל א קלמע ןופ ךלמ םעד גגא טפאכ
 "יע טעה לֵמָח רֶשֲא םואיבה יקלמעמ לאש -ְמאֹּו ט = "+ זיא יוקידעבעל א קֵלָּמִע ןופ ךלמ םעד וָנַא טפו

 - רֶתֹויַ-תֶאו ףיִהלֶא הָוהיִל חכו עמל רֶקֶּבַהְו ןאצה בטיִמ .דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ טסיװרַאפ רע טָאה קלָאפ עצנַאג
 | דל הָדיִגִאְו ףרה לּואָש-לָא לאמש רַמאָיַו נְמַרַחָה ₪ יד ןּא ,ןנְנַא טניושעג ןּבָאה קלָאפ סָאד ןּוא לּואָש רעּבָא *
 | {רבד ול ו ורמאיו הָיְּלַה יַלֵא הוהְי רָּבּד רֶׁשֲא תֶא ,ענערָאּבעגטײװצ יד--רעדניר יד ןּוא ףָאש יד ןופ עטסעּב

 יִמְבִׁ שאר יניעב הָּתִא ןטקדםא אולה לָאמְש רֶמאֹּו יי
 חלש :לאְרשי"לע למל הוהְי ךִחשְממ התא לֵאָרְׂשִי חי

 - -תֶא ֹטיאָּטִחְה-תֶא הֶּפְמרֲחַהְו דל רֶמאֹּו ךֶרָדְּב הָוהְי
 משאל הֶמְלְ :םתא םֵתֹּלַכ-דַע וב ָּתְמִחְלִנְו קל טי .טסיוורַאפ ייז ןּבָאה סָאד ,יפ ענעכָארקעצ

 ױזַא ,ןלאומש ּוצ ןעוועג טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא יי

 | טכַאמעג ּבָאה ךיא סָאװ הטרח ּבָאה ךיא** = :ןוָאז ּוצ

 םייקמ טינ רע טָאה רעטרעװ עניימ ןוא ,רימ רעטניה ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רע םורָאװ ,ךלמ ַא ַא רַאּפ ןלּואָש

 .ןעװעג

 ןיא טרעדעפעג ךיז טָאה לאומש ןּוא* .טכַאנ עצנַאג ַא טָאג וצ ןעירשעג טָאה רע ןּוא ,טרעגרעעג ןלאּומש טָאה =

 רע ,עז ןּוא ,לָמרַּכ ןייק ןעמוקעג זיא לּואָש :ןָאז וצ ױזַא ,ןלאומש ןרָאװעג טגָאזעגנָא ויא .ןלּואָש ןענעגעגַאּב ּוצ ירפ רעד

 זיא < .לֶגֹלִג ןייק טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא קעװַא זיא ןּוא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןּוא ,קנעדנָא ןַא טלעטשענפיוא ךיז טָאה

 ןעװעג םייקמ ּבָאה ךיא !טָאג ןופ ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה לּואָש ןוא ,ןלּואָש ּוצ ןעמוקעג לאומש

 רעד ןּוא ,ןרעיוא עניימ ןיא ףָאש יד ןּופ לוָק רעקיזָאדרעד זיא סָאװ ןּוא :טנָאועג לאּומש טָאה* .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד

 טָאה קלָאֿפ סָאד םורָאװ ,טכַארּבעג ייז ןעמ טָאה קַלָמַע ןּופ :טגָאזעג לּואָש טָאה * ?רעה ךיא סָאװ רעדניר יד ןּופ לוק

 רימ ןּבָאה עקירעּביא סָאד רעּבָא ;טָאג ןייד הוהי ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ ,רעדניר יד ןּוא ףָאש יד ןופ עטסעב יד טניושענ

 יד טדערעג רימ ּוצ טָאה טָאג סָאװ ןגָאז ריד לעװ ךיא ןּוא ,ףיוא רעה :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג לאּומש טָאה * .טסיװרַאפ

 .דער :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה .טכַאנ

 םיטבש יד ןּופ ּפָאק רעד רעּבֶא וטסיב ,ןגיוא ענייד ןיא ןיילק טסיּב ּוד ביוא ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא וצ לאּומש טָאה יי

 טָאה ןוא ,געװ ַא ףיוא טקישעג ךיד טָאה טָאג ןּוא * .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג טָאג טָאה ךיד ןּוא ,לארשי ןופ

 ָאט * .ןדנעלרַאפ ייז טעװ עמ זיּב ייז ףיוא המחלמ ןטלַאה טסלָאז ןּוא , קֵלָּמַע ,עקידניו יד ןטסיװרַאפ טסלָאז ןּוא ייג :טגָאזעג

 טינ ןּבָאה ייז ןּוא ,סטּוג עצנַאג סָאד ןּוא ,רעמעל יד ןּוא

 ןוא עקיטרעווטשינ סָאדלַא רָאנ .ןטסיװרַאפ ייז טלָאװעג

 ירק רמאוו ?ש | פסג חתפ יט



 45-20 ,וט

 :דוהְייניעפ עֶרָה שפתו לֵלׁשַה-לֶא טעמו הוה ליקְּ
 ב יקב יתעמש רֶׁשֲא לָאומׁש-לָא לּואָש רְמאֹו

 טנַא-תֶא איִבָאָו הוה יִנֲהלְׁש-רֶׁשֲא דרדפ ךלא) הָוהְי
 אג ללשהמ םַעָה חקיו ::יתמרחה קָלָמע-תֶאְו קלמע ךלמ
 :לֶגלְגְּב הלא הוה בול טרחה תישאר רֶקָבּו ןאצ

 .בכ טםיִמָבְוּו תולעְב הָוהיל . פחה לֵאמָׁש רֶמאָ
 .םָׁשְקַהְל בוט חַבממ עמָש הנה הוה ליִקְּב עְמְשּכ
 ןכ פרת ואו ירָמ םֶמְק--תאֵּטַח יִּכ } ;םיִליֵא בלחמ
 :דלממ ְּךֶסָאְמַיו הָוהְי רבדדתֶא ָּתְסַאְמ ןעי רַצְּפַה
 דפ יפ"תֶא יִּתְרַבָעייֵּכ יִתאָטָה לָאמׁש-לָא ליִאָׁש רמאיו
 :םֶלֹוקְּב עַמְׁשֶאְו םִעָה-תֶא תארי יִכ ּךיֶרָבְד-תֶאְו הוה
 הכ :הוהיל הֶוָחְתְשֶאְו יִמַע בוִׁשְו יִתאָּמַח-תֶא אָנ אָש הָּתִעְו

 וכ יִּכ ְדֶמִע בּוָׁשָא אל לּואָש-לֶא לֵאּומְׁש רֶמאּנ
 "לע ךֶלֶמ תֹיהמ הוי ד ָךסֶאְמִיו הָוהְי רַבָד-תֶא ההָּתְמַאְמ
 זכ :ערקו לימד קוו תַכָלָל לָאומְׁש בפ :לֶאְרשי

 חכ דיכלממדתֶא הָוהְי ערק לֵאּומְׁש ללא רֶמאֹּ ==
 ינ בנו :ָךמִמ בוטה ָּךעֶרְל הת םה דילעמ לֶאְרׂשִי
 : !םֶהָנהל אוה םָדָא אל יִּכ םהָני אלורקשיאל לֶאְרשי חצנ
 ל לארשי דגנו ימעיינקז דג אָניְִדּבַּ הָפַע יִתאָמֶח רֶמאֹּיַו
 אל .לֵאּומְׁש בֶׁשֵּו :ףיִהֹלֶא הוהיל יתיוחתשהו יִפִע בִׁשְ
 בל לָאומְׁש רֶמאַֹּו :הוהיל לאש וחתשיו ליִאָׁש ירחא

 תנדעמ נָא ויָלֵא ךלינ קלמע ְךֶלֶמ גנָא-תֶא ילֶא ושיגה |
 ל לֵאמְש רָמאְו | :תמַה"רמ רס ןְכָא גְנָא מא
 פא םישָנמ לֵּכְׁשִּתְרִּכ דֶּבְרַה םישנ הָלָּכִׁש רֶׁשֲאַּכ

 רל די :לגלגפ הֶוהְי ינפל ;ָא-תֶא לאומש ףסשיו |
 ילואש תעְבג וָתיִּב-לֶא הָלָע ליָאׁשְו הָתָמְרָה לאומש
 הל "כ ותומ םוי-רע ליאָשיתֶא תוארל לֶאמש ףסידאלו

 כ"ע 5 פ'סנ החפ "כ

 ןַיז ּוצ ןופ טכַארַאפ ךיד טָאה טָאג ןוא ,טָאג ןּופ טרָאװ סָאד טכַא
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 - ןוא ,טָאג ןופ לוק ןעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ וטסָאה סָאװרַאפ
 זיא סָאװ ןָאטעג ןוא ,ביור םּוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טסָאה
 וצ טגָאזעג לּואָש טָאה * !טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש
 = ,טָאג ןופ לוק םעד ּוצ טרעהעגוצ ךָאד ּבָאה ךיא :ןלאומש
 -עג ךימ טָאה טָאג סָאװ געװ םעד ףיוא;ןעגנַאגעג ןיּב ןּוא
 ןּוא ,קֵלָמַע ןופ ךלמ םעד ָנַא טכַארּבעג ּבָאה ןּוא ,טקיש
 טָאה קלָאפ סָאד רעּבָא** .טסיװרַאפ ךיא ּבָאה קלָמַע
 .ןופ עטסעב סָאד ,רעדניר ןּוא ףָאש ביור םעד ןופ ןעמונעג
 לג ןיא טָאג ןייד הוהי ּוצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ ,םרח םעד
 :טגָאזעג לאּומש טָאה 2

 ,רעפפָאטכַאלש ןּוא רעפּפָאדנַארּב טָאג ןעד טרענַאּב

 ?טָאג ןופ לוָק םעד ּוצ ןרעהוצ יוו

 ,רעפּפָאטכַאלש ןופ רעסעּב זיא ןרעהוצ ,עז

 = = ;סרעדיוו ןופ סטעפ ןּופ-ןכרָאהעג וצ

 ,טייקינעפשרעדיוו זיא ףושיּכ ןופ דניז םורָאװ *

 . יז טרַאּפשעגנײַא זיא םיִפָרּת ןוא טסנידנצעג ןּוא

 טָאה יװַא ,טָאג ןופ טרָאװ סָאד טכַארַאֿפ טסָאה ּוד לײװ
 -עג לּואָש טָאה** .ךלמ ַא ןייז וצ ןּופ טכַארַאפ ךיד רע
 -עגרעביא באה ךיא סָאװ טקידניזעג ּבָאה ךיא :טגָאז
 < לַײװ ,רעטרעװ ענײד ןוא טָאג ןופ לעּפַאּב סָאד ןטערט
 -עגּוצ ךיז ּבָאה ןוא ,קלָאפ ןרַאפ טַאהעג ארֹומ ּבָאה ךיא
 טעּב ךיא ,ּבינרַאפ ,דנּוצַא ןוא ** .לוָק רעייו וצ טרעה
 לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ םּוא ךיז רעק ןּוא ,דניז ןיימ ,ךיד
 ךיא :ןלּואָש ּוצ טנָאועג לאומש טָאה * .טָאג ּוצ ןקוב ךיז
 -רַאפ טסָאה ּוד םורָאװ ,ריד טימ ןרעקמּוא טינ ךיז לעװ

 .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא

 ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןופ נערּב םעד ןעמונעגנָא ןלּואָשנ טָאה ױזַא ,ןייגוצקעווא טיירדעומוא ךיז טָאה לאּומש יװ ןּוא
 ןוא ,לארׂשי ןּופ הכּולמ יד ריד ןּופ ןסירעגּפָא טנייה טָאה טָאג :טגָאזעג םיא ּוצ לאומש טָאה** .ןסירעוּפָא ךיז טָאה רע
 ,ןגיל טינ ךיוא טנָאז לארשי ןּופ רעקיבייא רעד ןּוא *' .ריד ןופ רעסעּב זיא סָאװ ןרעדנַא ןַא וצ ןּבעגעגקעװַא יז טָאה :

 .ןּבָאה וצ הטרח ,רע זיא שטנעמ ַא טינ םורָאװ ;הטרח טינ טָאה ןּוא

 ןּופ עטסטלע יד רַאפ דובּכ םעד ,ךיד טעב ךיא ,רימ ּוט ,דנוצַא רעּבָא ,טקידניועג ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה יי |
 | .טָאג ןייד הוהי ּוצ ןקוב ךיז לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ םּוא ךיז רעק ןּוא ,לארשי רַאפ ןּוא | קלָאפ ןימ

 .טָאג וצ טקּוּבעג ךיז טָאה לאָש ןוא ,ןְלּואָש ךָאנ טרעקעומוא ךיז לאומש טָאה

 .ןטייק ץאו םיא וצ ןענגעגוצ גָנַא ויא .קֵלָמַע ןּופ ךלמ םעד גָנָא רימ ּוצ ןענענעג טכַאמ :טגָאזעג טָאה לאּומש ןּוא יי
 לטגָאזעג לאומש טָאה ** .ןעמוקעג זיא טוט ןּופ טייקרעטיב יד ,רךָאװרַאפ :טגָאזעג) טָאה נא א ןוא |

 ,טוָאלעג רעדניק ןָא רעּבײװ טָאה דרעווש ןייד יװ יוזַא

 .ןבײלּב רעדניק א רעטימ ןייד רעּבײװ ןשיװצ .לָאו
 .לָגֹלִג ןיא טָאג רַאפ ןוָנַא טקַאהעצ טָאה לאומש ןוא

 לאומש | ןוא<* .לֹואָש"תעֹבָ ןיא ו ויוה ןייז וצ ןעגנַאנענפױרַא זיא לּואָש וא ה ,הָמָר ןייק ןעגנַאגעגקעװַא זיא לאּומש ןוא **
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 ;טיוט ןייז ןופ גָאט םעד זיּב ןלּואָש ןעזעג טינ רעמ טָאה

 טָאג ןוא ;ןלּואָש ןגעוו טרעיורטעג טָאה לאּומש  םורָאװ

 ַא רַאפ ךלּאָש טכַאמעג טָאה רע סָאװ טַאהעג הטרח טָאה

 | יי .לארׂשי רעּביא ךלמ

 ןענַאװ ז וב :ןלאומש ו וצ טנאזעג | טָאה טָאג ואי 0 זמ

 םיא ּבָאה ךיא זַא ,ןלּואָש ןגעוו ןרעיורט וטסעוו = 7

 ןרָאה ןייד ןָא ליפ ?לארשי רעביא ןגיניק ּוצ ןּופ טכַארַאפ

 -תיֵּב ןופ ישי ּוצ ןקיש ךיד לעװ ךיא ,םיק ןוא ,לייא טימ

 .ןיו ענייז ןשיווצ ךלמ ַא ןעועג רימ ּבָאה ךיא םורָאװ ,םֶחְל

 טעוו לּואָש זַא ףייג ךיא ןעק יװ :טגָאזעג לאומש טָאהי

 עגנוי ַא .לטגָאזעג טָאג טָאה .ןעגרה ךימ רע טעו ,ןרעה

 ןטכַאלש וצ :ןוָאו טסעוו ןּוא ,ךיז טימ ןעמענ ּוטסעװ ּוק

 | .ןעמוקעג ךיא ןיּב טָאג וצ

 ּוד סָאװ ןסיװ אל ךיד לעװ ךיא .ןוא | ,רעּפּפָאטכַאלש

 לעװ ךיא סָאװ םעד ןּבלַאז רימ טסעװ ןּוא ;ןָאט- טסלָאז

 | ::ןנָאז ריד

 ןוא ,ןסייהענ טָאה טָאג סָאװ ןָאטעג לאּומש טָאהי וכ

 ןופ עטסטלע יד ןוא .םֶחָליתיֵּב ןייק ןעמוקעג זיא רע

 וצ דירפ :טגָאזעג ןוא .ןועקטנַא םיא טלײַאעג ןּבָאה טָאטש

 וצ ןטכַאלש וצ !דירפ :טנָאזעג רע טָאהְי עמוק ןייד

 ןעמוק טעוו ריא ןוא יי טקילייה .ןעמוקעג ךיא ןיב טָאג

 ישי ןסייהעג טָאה רע ןוא .רעפּפָאטכַאלש םּוצ רימ טימ

 | םּוצ ןיֵשְי ןפוררַאפ ססעװ ןוא <

 13-1 ,וט |

 -תֶא ךלטהיפ ₪ םֶחג הו לאלא לֵאּומְׁש לֵּכַאְתִה
 // :לֶאְרשלע לא

 ומ
 לא לבא הָּתַא ףתמדדע לאומש-לא הי | רמאמ א

 ןָמְש דנרק אלמ לארשידלע דלממ ויְִסַאְמ ינאָו לואש
 יל בב יתיאְרדיפ ימחלהדתיב ישידלא לָחְלְשֶא דלו |
 יִנְנְרְַו לואש עמ .ךלא ךיא לֵאומְׁש רֶמאֵּה :ךלמ 3
 ָּתְרמאְו ףדיכ חֵת רַקְּב תַלְנֶע הָוהְי מא += |
 ףעיִדוא יִכֹנֲאְו כו ישיל ָתאָרָקְו :יִתאָּכ הוהיל ַחְּבול !
 עו :ךיִלֵא רמאֹ-רָׁשֶא תא יל ? קחשמו הֶׂשֶַּת-רָׁשֲא תֶא ד

 ּודְרֲחיו םֶחְל תב אֹבָיו היה רָּבִּד רֶׁשֲא תֶא לאומש
 םולש | רמו אופ םֶלָׁש רמאי ותארקל \ ריִעָה ינו ה

 שדקיו הָבָזּכ יִתא םָתאָבּו ושדקתה יִתאָּ הוה חַּבְוִל <
 םָאֹובְּב יהו :חבול סתל ארק .וָנָּב-תֶאְו ישידתא ו

 / 6 ?וחישמ החי דגנ ךא מא בָאילָא-תֶא אר <
 הא והארמלֶא טֶבַּתילַא לָאומש-לָא הָוהְי רֶמאֹּו !

 םָדָאָה יִּכ םָדָאָה הָאְרִי רֶׁשֲא אלו יִּכ ּוהיִתְסַאְמ יִּכ וְתָמּוק <
 לא \ ישי אָרְקו +בבלל הארי הודו םיעעל האדי 1

 | רַחָבְדאַל הכד רמאיו לאומש ינָפל והרע םֶרֶניִבֲא
 ;הָוהְי רַחָבדאְל חוב "מג רֶמאֹּ המש ישי רבע :הָוהְי 5
 -לא לאומש רמאיו ו לאומש ינפל ויָנָּב תֶעְבִׁש ישי רבעיו י
 ומתה ַשי-לָא לָאומש רֶמאֹיַ !הָלֶאַּב הוה רַחְביאְל ישו אי
 רֶמאֹיַו ןאָצּב הפר הגה ןֶטֶקַה ראש דוע רַמאיו םיִרָעְגַה |
 : הפ ואבזרע בֶסְניאל יכ ּונְחַקְו החלש שלא לָאמש |
 יִאְר בש םיניע ז ןפי"םֶע ינומרא אוהו ּוהָאיְבַיו חלש בי

 חַּקיו :אוה הָזייִּכ ּודָחָׁשְמ םּוק הָוהְי רֶמאֹּו
 | לצו ויחֶא ברק והא חשמיו ןמשה ןרָק-תֶא לֵאּומְׁש |
 2% יט

 קוספ עצמאב אקספ 'ב,10  קימ ץמק "הל וס
 קוסמ עשמאב אקסס '3*

 זחתפב לה 'ז | מא קוב 'ד

 ,רעפפָאטכַאלש םּוצ ןפּוררַאּפ ייז טָאה ןּוא ,ןקילייה .ךיז-ןיז .ענַײז ןּוא

 | .,רָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,בָאילָא ןעורעד רע טָאה יױװַא ,ןעמוקעג ןענייז ײז יװ ,ןעװעג זיא סע ךואפ 7

 | ןייז ףיוא ןּוא ,ןעוסיוא ןייז ףיוא ןקוק טינ טסלָאז :ןלאומש וצ טגָאועג טָאג טָאהְי .רעטּבלַאזעג ןייז זיא טָאג ןגעקטנַא

 ,קילּבנָא ןכָאג טעז שטנעמ רעד ליוו ;טעז שטנעמ רעד יו טינ זיא סע םורָאװ :טינ םיא ליוו ךיא םורָאװ ,סקוװ ןכיוה

 טָאה רע רעּבָא ,ןלאומש רַאפ טריפענייב רַאפ םיא טָאה ןוא ,ןבֶדָניבַא ןפורעג ישי טאהי ..ןצרַאה ןכָאנ טעז טָאג רֹעּבָא

 :טנָאזעג טָאה רע רעּבָא ,ןהָמַש טריפעגייּברַאפ יש טָאהי .טלײװרעדסױא טינ טָאג טָאה ןקיזָאדמעד ךיוא .טגָאזעג

 ןּוא ,ןלאומש רָאפ ךיז ענַײז ןּופ ןּביז טריפעגיּברַאפ יש טָאה יוז יי .טלײװרעדסױא שנ טָאג טָאה ןְקיִזָאדְמעד ךיוא =

 טקידנעעג ןשי וצ טנָאזעג טָאה לאּומש ןּוא 4 .עקיזָאדיד טליײװרעדסױא טינ טָאה ,טָאג | שי ּוצ טגָאזעג טָאה לאומש

 .ףָאש יד יב ךּוטסַאּפ ַא רע זיא טָא ןוא ;רעטסנעלק רעד ןּבילּבעג .ךָאנ ויא סע :טגָאועג רע טָאה ?ןעגנּי יד

 ;םיא גנערּב ןוא קיש :ןיָשָי וצ טגָאזעג לאּומש טָאה

 ןּוא .ןעוסיוא םענייפ ַא ןּוא ןניוא ענייש טימ ,רעטלטיורעג ַא ןעוועג ויא רע ןּוא .טכַארּבעג םיא ןוא טקישעג רע

 טָאה * .רעהַא טמּוק רע ויּב ,ןצעז טינ ךיז ןלעװ רימ םורָאװ

 םיא טָאה ןּוא ,לייא טימ ןרָאה םעד ןעמונעג לאומש טָאה * .סָאד זיא רע םורָאװ ,םיא ּבלַאז ,ףיוא ייטש. :טגָאזעג טָאה טָאג



 לאמש םקיו הֶלֶעמְו אּוחַה םויהמ רחל | הָוהְייּור ן
 די ותְתַעְבּו לאש םעמ הָרְפ הָוהְי חור ּוהָתָמְרָה למ
 ₪ החדה ויָלֵא ליאָׁש-ידְבַ ורמאיו :הָוהְי תאמ הערדחור
 ש ךיִדְבִ וננדֲא אנזרמאי :דתעבמ הָעְר םיִהלֶאַחור אָ
 צלע תויהָב הָיָהְו רונכפ ןְגנְמ עדי שיא ושקבי נפל
 ""לֶא לואש רמאו :ךל בוט ודיג הֶשָר םיהלאדמוה
 יו יִלֶא םָתֹואיִבַתְו ןגנל םיִטיִמ שיא יל אנואר ויָדָבְע
 / למחלה תיּב . יל ֵּב יִתיִאְר הנה רֶמאַֹּו םיִרָעְנַהְמ דֶחֶא
 - רַאָּת ׁשיִאְו רַהּד ב המָחְלִמ ׁשיִאְו ליח רופנו ןא עדי
 טי החלש רמאפ ישיזלָא םיִמָאְלַמ לאש חלש 1 = הנהינ
 ג ןבֶחְל רומח ישי חכו :ןאצב רֶׁשֲא נב דוד -תֶא יִלא

 :לּואשדלא יְּב דָוָדידַיְּב הלשיו דחֶא םיע יִדָנו ןי דא |
 אכ חיהיו דאמ הבהאי ונפל דמעה לואָש-לַא י דוד אבו
 בכ אאָנייוְמַעַי רמאל רשוילא לואש חלש 1םילָכ אשנ ול
 -מ םיהלַא"חור תֹיְהַּב הָיָהְו!יָניֵעְב ןח אָצְמיֵּכ יִנָפְל יָד
 לאל חור ודב ןגו רונְּכַח"תֶא רָוד חֶקָלְו לּואָש-לָא
 0 ;הָעְרה ז חה ולפמ הרסו 6 ב

 0/0 ר"צ

 * הכש ופסאו המהלמל ! טֶהיֵנֲחַמ-תֶא א םיתטלפ ופסא
 :זבימד סֶפֶאְּב הָקוֲע ךיִבּו הכושי ונח הדוהיל רשא
 ב וכירעיו הלאה קַמַעְּב וניו ופְסֶאְנ לארשידשיאו לאש
 : םֶהָה-לֶא םידמע םיתשלפו :םיתשלפ תארקל הָמָהְלִמ
 ד אָצִמ :םקיניפ אָיגהו הזמ רֶהָהילֶא םיִדְמִע לארשיו המ
 שש ֹוהְבָנ תל ימש . תיל םיִתָשְלַּפ תונחממ םינפה"שיא
 ה אּוָה םישקשק ןוירשו וׁשאֹד-לַע הֶׁשֹחְנעַבוכְו  תַרָח תֹוּמַא
 . תֶׁשִחְנ םילקש םיִפְלאתֶשְמַח ןוירשה למָשמּו שיבל
 ו ץח ;ויפסּכ זן תֶשָח היו וָלְנַר-לַע תֶׁשֲחְנ תחצמו

 יהק ץעו ? חנתאב חחפ א"סב 'ד זי

 .רעגערטנפַאװ ַא 8 ןרָאװעג םיא יא רע ןּוא
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 .רימ ּוצ

 .ןופ טסַײג רעד ןוא :.רעדירב ענייז ןופ ןטימ ןיא טּבלַאועג |
 :;רעטייוו ןּוא ןָא גָאט םענעי ןופ ןדוד ףיוא ןעמּוקעג זיא-טָאג
 ןעננאנעגקעװַא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיױא זיא לאּומש ןּוא
 .הָמר ןייק

 | ןופ אט רו טָאה טָאג ג ןופ טסייג \ רעד  ןוא . /
 = .;טָאג ןופ טסייג רעוייב א ןקָארשעג טָאה םיא ןּוא ,ןלּואָש
 רעוייב ַא ,רָאג עז | :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק סלּואָש ןּבָאה י*
 רעודנוא טשרַָאקַא לא : .ךיד טקערש טָאנ ןופ טסיינ

 "פיוא .ןלָאָז ₪ ,ריד ראפ סָאװ טכענק ענייד ןסיה רַאה

 טעװ סע ןּוא ;ףרַאה ַא ףיוא ןליפש ןעק סָאװ ןַאמ ַא ןכיז

 טעװ ױזַא ריד ףיוא ויא טָאג ןופ טסייג רעוייב רעד יוו ,ןייז

 :ןרעװ .רעסעב טעװ ריד ,ןּוא ,טנַאה ןייז טימ ןליפש רע

 רַאפ טשרָאקַא טעו | :טכענק עניו ּוצ טנָאזעג .לּואָׁש טָאה יי

 ןעגנערּב םיא טלָאז ריא וא ,טּוג .טליפש סָאװ ןַאמ ַא רימ

 ןוא ,ןעגנוי יד ןּופ רעגייא ןפורעגּפָא ךיז טָאה י*

 -תיֵּב ןופ יי יב ןוז ַא ןעזעג ךיא בָאָה טא :טגָאזעג טָאה

 ָא ןוא רובינ רעשידלעה ַא זיא ןוא ,ןליפש ןעק סָאװ ,םֶחָל

 ַא זיא ךוא ,ְךָאּו ַא טײטשרַאפ .ןּוא ,המחלמ ןופ שטנעמ

 | .םיא טימ ויא טָאג ןּוא ,טלַאטשעג ַא טימ שטנעמ

 :טגָאועגנָא ןּוא ,ןָיַשי וצ םיחולש .טקישעג לּואָש טָאה

 שי טָאה; 5 ..ףאש יד ייב סָאװ ןדוד ןּוז ןייד רימ וצ קיש

 ןייא ןוא ,ןײװ לנָאל ַא ןוא , טיורב טימ .לזַײא ןַא ןעמּנעג

 ןדוד ןּוז ןייז ןופ טנַאה רעד ךרוד טקישעג ןוא ,לקעּבנגיצ

 זעג וא ןוא ,ןְלּואְש וצ ןעמוקעג זיא דוד ןּוא *! - .ןלּואָש וצ

 ,ןגירקעג ! ּביל .רעײז םיא טָאה רע ןּוא ;םיא רַאּפ ןענַאטש

 0 היד טעב ךיא ,לָאז :ןוָאז ּוצ יזַא ,ןיְֵ וצ טקישעג טָאה לּואָט ןוא =
 - / יה ,.ןגיוא עניימ ןיא ןח ןענופעג טָאה רע םורָאװ ,רימ רַאפ ןייטש | דוד

 ףרָאה י יד ז ןעמענ דוד ז טנעלפ יו ױזַא ואש ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןופ טסייג ורעוייב] רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא **

 ךיז .טגעלפ ט טסייג רעוייב רעד ןּוא ,ןרעװ רעסעּב טועלְפ םיא ךוא ,ןייגּפָא טנעלפ ןלּואָׁש ןוא ,טנַאה ןייו טימ ןליפש ןּוא

 .םיא ןופ ןָאטּפָא

 | סָאװ וכיש  ןיא טלמַאזעונַײֵא ךיז ןבָאה ייֵז א .המחלמ ףיוא | תונחמ ץרעײז טלמַאועגניײא ןּבָאה םיתשלפ יד ןאי ו

 .םימָד-סָפֶא ןיא ,הָקָוַע ןשיװצ ןוא וכוש ןשיווצ טרענַאלעג ןּבָאה ןוא ,הדוהי וצ טרעהעג

 -עגנָא א ןבָאה יז ןוא ;הָלֵא לָאט ןיא טרענַאלעג ןּבָאה ןוא טלמַאזעגְניֵא ךיז ןּבָאה לארשי ןּופ רעגעמ יד ןוא לּואָע ןּוא *

 "עג ןענייז .לארשי יד ןּוא , טייז רעד ןופ גרַאּב ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז םיתשלפ יד ןוא * : .םיתשלפ יד ןגעקַא המחלמ ַא טכיר |

 רעֶנָאל םעד ןופ ןאמנשיווצ רעד ןעננַאגעגסױרַא זיא * .יײז ןשיווצ לָאט םעד טימ ,טייז רעדנַא רעד ןּופ גרַאּב ןפיוא ןענַאטש

 זיא .רעוויק רענרעּפּוק א ןּוא* 8 ..ןַאּפש ַא ןּוא ןלײא סקעז ןעוועג זיא ךייה ןייז סָאװ ,תַג ןופ תַילָג ןעמָאנ ןטימ םיתשלפ יד ןּופ

 .ףניפ ןעוועג ןיא רעצְנַאּפ םעד ןופ גָאװ יד ןוא ,ןָאטעגנָא ןעװעג רע זיא ןפוש ןּופ רעצנַאּפ ַא ןיא ןּוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעװעג

 וא } .ןעלסקַא עו ןשיווצ עקיפ ענרעפוק א :ןוא , סיפ ענו ףיוא ןעװעג ןעניז ןכעלב ענרעּפּוק ןוא* .רעּפּוק לקָש טנויוט
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 ַא ןופ גנַאטש רעד יװ ןעוועג זיא זיּפש ןייז ןּופ ץלָאה רעד

 סקעו ןעװעג ויא ויפש ןייז ןּופ גנילק רעד ןּוא ,רעּבעװ

 ןעגנַאגעג זיא רעגערטדליש רעד ןּוא .ןזייַא לקָש טרעדנּוה

 .סיורַאפ םיא

 ןפורעג טָאה ןוא ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןּוא *

 סָאװ ךָאנ :טגָאזעג ייז וצ טָאה ןּוא ,לארׂשי ןופ ןעייר יד ּוצ

 רעד טינ ןעד ךיא ןיב ?המחלמ ַא ןטכירנָא סױרַא ריא טייג

 ַא סיוא ךייַא טּבײלק ?ןלּואָש יב טכענק ריא ןוא ,יתשלפ

 טעװ רע ביוא* .רימ ּוצ ןרעדינּפָארַא רע לָאז ןוא ,ןַאמ

 ,ןגָאלשרעד ךימ טעוו ןּוא ,רימ טימ ןטלַאה המחלמ ןענעק

 םיא לעװ ךיא ביוא ןּוא ;ךייַא וצ טכענק ןייז רימ ןלעוו

 טכענק ןייז ריא טעו ,ןגָאלשרעד םיא לעוו ןּוא ,ןעמוקייב

 .ןעניד זדנּוא טעוו ןּוא ,ודנוא ּוצ

 יד ןופ טָאּפש ךיא :טנָאזעג טָאה יתשלפ רעד ןּוא יי

 ןוא ,ןַאמ ַא רימ טיג ;גָאט ןקיטנייה לארשי ןופ ןעייר

 .רעדנַאנַאטימ ןטלַאה המחלמ רימָאל
 יד טרעהעג ןּבָאה לארשי ץנַאג ןוא לּואָש ןואיי

 = "רעד ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,יתשלפ םעד ןופ רעטרעװ עקיזָאד
 .טַאהעג ארֹומ רעייז ןּבָאה ןּוא ,ןקָארש

 רעתְרפֶא םענעי ןּופ ןוז רעד ןעװעג זיא דוד ןּוא יי

 ;יַשי ןעוועג ויא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,הדּוהי-טֶחְליתיֵּב ןּופ ןַאמ

 יד ןיא זיא ןַאמ רעד ןּוא .ןיז טכַא טַאהעג טָאה רע ןּוא

 ןּוא * .טייל ןשיווצ טמּוק סָאװ ןקז ַא ןעװעג ןלּואָש ןּופ געט

 ןלּואָש ךָאנ ןעגנַאנענ ןענייז ןיִשָי ןופ ןיז ערעטלע יירד יד

 סָאװ ןיז יירד ענייז ןופ ןעמענ יד ןוא ;המחלמ רעד ןיא

 בָאילָא :ןעװעג ןענייז ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז

 228 ,ןי

 םיִלָקְׁש תואמ"שש ֹוהיִנֲח תֶבָתֹלְו םיִנרֶא ומִּכ ֹומינֲח
 הכי ארו רמעה "וכל ר הָנִצַה אש 5% 1

5% 

 םירבעל םֶכָל ניי יִנּמִהְ לתא םהלהל לפוידמא : ;יִלָא ט
 םָּתְדבַעְו םיִדָבֲעל ט םֶתיייְהְו ויָתיִכַהְו ול"לַכּוא ינֲא-סִאְ

 לֵאָרְִׂי תוכָרעַמ-תֶא יִּתְפִרֲח יִנֲא יִמְׁשלְּפַה רֶמאֹיו :ּונָתֹא '
 | -לֶכְ לואש עַמְׁשּיַו רַחָי הָמָהְלִנְו שיא ילדת הזה םויה א

 .:דאמ ּואְרִיו ותחיו הלאה יִתְשלַּפַה יָרְבד-תֶא לאש
 ימְשּו הָרּהְי טָחֹל תיֵּבִמ הָוה יִתְרפֶא ׁשיִאְדִּב הודו = =

 | ּוטיִשָנֲאב אב ןקו לואש ימי שיאה םיִנְב הנמש ולו ישי
 ילואשהירחא וכלה םיִלדְגַה לש ידחינב תֶׁשֶלׁש ובלי +

 | הרמָחְלִּמַּב ובלה רֶׁשֲא ויָנָב תֶׁשְלְׁש | םֵׁשְו המחלמל
 ךודו :הָמש ישלשהו בֶרניִבֶא וחנשמו רוכְּבַה בָאילֶא ד
 וָדְו :ליִאָׁש ירחא ּוכְלָה םיִלדְנַה השלשו ןטקה אּוָה *

 ;םֶחָל-תיִב ויָבָא ןאָצ-תֶא .תוטַל ליִאָׁש לעמ בש ףלה
 : סב םיִעָּבְרַא בָצְיִתַו בֶרעַהְו םֵּכְׁשַה יתשלפה שנו "
 הוה אילקה תַפיֵא לילַאְל אנ"חק וב ךודל ישי רֶמאֹּנ ז
 תֶרָׂשֲע תא :ףיחאל החמה רו הוה םֶחָל הֶרָׂשֲַו =

 ְךחַא--תֶאְ ףֵלֵאָה רשל איִבָּת הֶּלֶאָה בלַחה יצירה
 -לָכָו הָּמִהְו לּוָאָשְו !חַּקִּת םֶתְּבְרַעדתֶאְ םֹולָׁשְל רֶקְפִּת ש
 ;םיּתְׁשלַּפ-םִע םימחלנ הלאה קֶמָעְּב לארשו שיא =

 ךלפ אשמ רמשדלע ןאֹצַה-תֶא שטו רָכְפַּב דוד םֶכָשַה
 הָכְרְעַמַהלֶא ו אציה ליחהו הָלְנֲעַמַה אכיו ישי ּוהָוצ רֶׁשֲאַּכ

 הרָכְרֲעמ םיִתְשְלּפו לאְרשי רע ו :המחְלמּפ ּועָרְהְו יל
 לילָע וילעמ םילכַהְדתֶא דוָד שט :הָכָרְעַמ תאֶרְקִל בכ

 :םוִלָׁשְל קאל לאש אבו הָכְרעַּמַהְלְרַו םיִלָּכַ רמוש
 ו ד 4 שז +

 חתפב יה 2 | = קימ ץמק ט

 ;רעטסנעלק רעד ןעווענ ויא דוד ןוא * .הֶמֵׁש רעטירד רעד ןוא ,בָדְניִבַא םיא ןופ רעטײװצ רעד ןּוא | רוָכּב רעד

 יד ןרעטיפ ּוצ ןלּואָש ןּופ ןרעקמוא ךיז ןּוא יי טגעלפ דוד ןּוא ** .ןלּואָש ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ערעסערג יירד יד ןּוא

 .םָחֶליִתיֵּב ןיא רעטָאפ ןייז ןופ ףָאש

 דנַאנַאכָאנ געט קיצרעפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,טעפש ןוא ירפ טנענעג טָאה יּתשִלּפ רעד ןּוא * |

 ינַאז עטנערּבעג עקיזָאדיד ןּופ הָפיֵא ןַא רעדירּב ענייד רַאפ טשרָאקַא םענ :ןדוד ןוז ןייז ּוצ טגָאועג טָאה יֵׁשְי ןּוא יז =

 ועק ןעצ עקיזָאדיד ןּוא* .רעדירּב ענייד ּוצ רעגַאל ןיא רעּבירַא טימרעד ףיול ןּוא ,ןטיורב ןעצ עקיזָאדיד ןּוא ,ןעג

 יז ןּופ ןעמענ ןּוא ,דירפ ףיוא רעדירּב ענייד ןגערפ טסלָאז ןּוא ;טנויוט םעד ןּופ ןַאמטּפױה םעד ּוצ ןעננערּב ּוטסלָאז

 | | | .ןבייצ ַא

 .םיתשלפ יד טימ המחלמ ןיא ,הלֵא לָאט ןיא ןעװעג ןענייז לארשי ןּופ רענעמ עלַא ןּוא ייז ןוא לּואָש ןוא יי

 ,ןעמונעג טָאה רע ןּוא ,רמש ַא ףיוא ףָאש יד טזָאלעגרעּביא טָאה רע ןוא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג דוד ךיז טָאה יי

 יסיורָא זיא סָאװ .ליח רעד ןעוו ,גניררענַאל ןיא ןעמּוקעגנָא זיא רע ןּוא ,ןלױפַאּב םיא טָאה יִשָי יװ יױװַא ןעגנַאגעג זיא ןוא

 ןגעק ייר ַא טלעטשענסיוא ךיז ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא לארשי ןּוא** .המחלמ ףיוא טלַאשעג טָאה ,טכַאלש ןיא ןעגנַאגעג

 ןפָאלעג ויא רע ןּוא ,ןֿכַאז יד ןופ רמוש םעד ןופ טנַאה רעד ףיוא ךיז ןופ ןכַאז יד טוָאלעגרעּביא דוד טָאה* .ייר ַא

 .דירפ ףיוא רעדירב ענייז טגערפעג טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;דלעפטכַאלש םּוצ



 .ךיז ּוצ ןעגנערּב טזָאלעג םיא =

 36-23 ,ן =

 גכ יִּתְׁשלְּפַה תֶיִלָנ הלע םינּכַה ׁשיִא הָגהְו םֶמִע רקד אה
 | הָלֶאַה םיִרְבִדִּכ רפדיו םיִּמְׁשִלְּפ תורעממ תנמ מש
 דכ סי ׁשיִאְה-תֶא םָתֹואְרְּב לֵאָרְׂשִי שיא 5 :דוד עמשינ
 זכ שיאה םֶתיִארַה לארי ׁשיִא |רֶמאַֹּו :דאמ ּואְרִיִנ ויִנפִמ
 ׁשיִאָה הָיְהְו הלע לֵאָרְׂשי-תֶא ףֶרֶחִל יִּכ הוה הלה

 ךְַי ֹוִּּכ-תֶאְו לדג רשע ! מַה + רשע נָכי-רָׁשֲא |
 וכ דמי :לֵאָרְׂשְִּב ישפַה הֶׂשֲעַי ויבא תב תֵאְ ול
 שיאל השְעיהַמ מאל 1 לע םיִדְמְעָה םיִׁשָנֲאה-לֶא דו
 לארשי לעמ הָּפְרֶח ריִסָהְו ולַה יִתָשלּפַההתַא ; הָכָ רֶׁשֲא
 זכיהלֶא תוכרעמ ףרח יִּכ הָוה לרעה יִתְשְלָּפַה ימ יִּכ
 כ הָׂשָעַי הָּפ רמאל הֶּזַה רבדּכ םֶעָה כ רֶמאֹּיַו !םייַח
 חכ ןרָבַדְּב לונה ויָחָא .םָאיִלֶא עמשמ :ּונָפַי רשא שיִאְל

 ;רחהמל | מא דְְִּ בָּאיִלֶא 3 : ףאזרהנ םיִׁשְֲאָה-לָא |
 ִּתְעַדָי יָנֲא רָּבְרַּמַּב הָּנִלָה ןאָצַה טַעְמ תְׁשַָנ יִמדלַעְו ָּתָדַרי
 הָמָהְלִּמַה תֹואָר ןעמל יִּכ דבְבל עֶר תא נד -תֶא
 טכ ;ןוה רד אלה הת יתישע המ דוד רֶמאַֹו :ָּתְדְר
 ל והבשיו הוה רַבּדַּ רֶמאַֹּו רֶחַא למלא ולצָאמ בפ
 :ןושארה רָכדפ רֶבְּד םֶעָה
 גל דלא לו מאיו והחלו לוִאָשייְִפִל ודגו ךָוָד רֶתּד
 -םִע םחלנו דלי ָךִבַע יְלָע םֶרָאדבְל לפידלא לּואש
 ול תָכְלְל טכות אל דֹוָד-לָא לואש ל רֶמאַֹּ הוה ּתְשִלְּמַה
 ׁשיִא אּוהְו הָּתַא רַעַנייּכ ֹוּמִע םֶהֶּלִהְל הוה יִתְשְלָּפַהְילֶא
 דל מע היה הער לאלא ד רמאמ :ויָרְְִמ הָמָחְלִמ
 !רֶדְֶהְמ הש אש םולַה-תֶאְ יֵרֲאָה אָבּו ןאָצַּב ויָבָאל
 הל יִּתְקַוָחֶהְו יל םקנ ויָּפִמ יתלצהו ויָתְכַהְו יִרָחא ית
 ול הכה בדה"מנ יִראָהדתֶא םנ :ויִתמַה ויִתְּכַהְ נה
 ףרה יִּכ 'םֶמָמ דָחאְּכ הֶּזַ לָרָעָה יִתְׁשלְּמַה הָיָה ֵּדְבַע

 ירדתי 05  ײקוכתכ הש ליצכ דל | השוד ה הכ ײק תסושממ גכ

 א לאּומש |

 .אל רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה ועמשו

 סָאװ ןַאמנשיװצ רעד טשרע ,ײז טימ טדער רע יו* =
 טמּוק ,תַנ ןופ יתשלפ רעד תַיַלָג ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז
 טדערעג טָאה רע ןוא ,םיתשלפ יד ןופ ןעייר יד ןּופ ףױרַא
 = .טרעהעג טָאה דוד ןוא ;דייר ענעי יװ יױװַא

 ןעורעד ןּבָאה ײז יװ ,לארשי ןופ רענעמ עלַא ןוא *
 ןּבָאה ןּוא ,םיא רַאפ ןּפָאלטנַא יז ןענייז ױזַא ,ןַאמ םעד
 ןּבָאה לארשי ןופ רענעמ יד ןוא * .טַאהעג ארֹומ רעייז
 טמוק סָאװ ןַאמ ןקיזָאדמעד ןעועג ריא טָאה :טגָאזעג
 ;ףױרַא רע טמוק לארשי ןרעטסעל ּוצ םורָאװ ?ףױרַא
 ,ןגָאלשרעד םיא טעװ סָאװ ןַאמ רעד ,ןייז טעװ סע ןוא

 ןוא ,תורישע סיורג ַא טימ ןייז רישעמ ךלמ רעד םיא טעוו
 טעו ויוה | סרעטָאפ ןייז ןוא ,רעטכָאט ןייז ןּבעג םיא טעוו
 .לארשי ןיא יירפ ןכַאמ רע

 | עו ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ טגָאזעג דוד טָאה יי
 0 ןרעװ ןָאטעג טעוו סָאװ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ןבעל ןענאטש =

 טעוו ןוא ,יתשלפ םענעי ןגָאלשרעד טעוו סָאװ ןַאמ םעד ּוצ
 "רעד זיא רעו םורָאװ ?לארשי ןּופ דנַאש יד ןָאטּפָא
 ןרעטסעל לָאז רע זַא ,יּתשִלּפ רענעטישַאּבמוא רעקיזָאד
 קלָאפ סָאד טֶאה" !טָאג ןקידעּבעל םעד ןופ ןעייר יד
 ;ןגָאז וצ יװַא ,דיירעג עקיזָאדסָאד יװ ױזַא טנָאזעג םיא
 "רעד םיא טעוו סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןרעװ ןָאטעג סעװ א

 .ןגָאלש

 טרעהעג ,רעדּורּב רערעטלע ןייז ,בָאילֶא טָאה *

 ןבָאילֶא ןופ ןרָאצ רעד ןוא ,ןשטנעמ יד וצ טדער רע יװ
 סָאװּוצ :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןדוד ףיוא טמירגעג טָאה
 וטסָאה ןעמעװ ףיוא ןוא ,טרעדינעגּפָארַא ּוטסָאה רָאג
 ןייד ןעק ךיא ?רּבדמ ןיא ףָאש לסיב ענעי טוָאלעגרעּביא

 . טָאהײ .טרעדינעגּפָארַא ּוטסָאה המחלמ יד ןקּוקּוצּוצ ידּכ זַא ,ןצרַאה ןייד .ןּופ טייקיטכעלש יד ןּוא ,טייקיליווטּומ
 .דיירעג ַא רָאנ ךָאד זיא סע ?ןָאטעג דנוצַא ךיא בָאה סָאװ :טגָאזעג דוד

 םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,ךַאו ענעגייא יד טגערפעג טָאה ןּוא ,ןרעדנַא ןַא וצ םיא ןופ טײרדעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא *

 .,דיירעג עקידרעירפ סָאד יװ ױזַא טרעפטנעעג |

 טָאה רע ןּוא ןלואָש רַאפ טלייצרעד טָאה עמ ג ןוא ,טדערעג טָאה דוד סָאװ רעטרעוו יד ןרָאװעג טרעהעג ןענייז * |

 ;םיא רעּביא ןלַאפּפָארַא טינ ץרַאה סנשטנעמ ןייק לָאז :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא **

 - ןייג טינ טסנעק :ןדוד ּוצ טנָאועג לּואָש טָאה * .יּתשִלּפ ןקיזָאדמעד טימ ןטלַאה המחלמ טעוו ןּוא ,ןייג טעװ טכענק ןייד
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 ןייו ןּופ המחלמ ןּופ ןַאמ ַא זיא רע ןּוא ,טגעי ַא טסיּב ּוד םורָאװ ,םיא טימ ןטלַאה ּוצ המחלמ ,יּתשִלּפ ןקיזָאדמעד ףיוא |

 בייל ַא זַא ןוא ,ףָאש יד יב רעטָאפ ןייז רַאפ ךּוטסַאּפ ַא ןעװעג זיא טכענק ןייד :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג דוד טָאה** .ןָא טננּי

 ,םיא ךָאנ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב* ,עדַאטס רעד ןופ ספעש ַא ןגָארטעגקעװַא טָאה ןוא ,רעּב ַא רעדָא ,ןעמּוקעג זיא

 םיא ךיא ּבָאה ,רימ ןגעקַא טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ןוא ;ליומ ןייז ןופ ןסירעגסױרַא ּבָאה ןּוא ,ןגָאלשעג םיא ּבָאה ןּוא

 "רעד טכענק ןייד טָאה רעב םעד יא בייל םעד יא* .טײטעג םיא ןּוא ןגָאלשעג םיא ּבָאה ןוא ,דרָאּב םייּב ןעמּונעגנָא

 | ןפ ןעייר יד .טרעטסעלעג טָאה רע לײװ ,ייז ןופ רענייא יװ ןייז טעוו יתשלפ רענעטינשַאּבמּוא רעקיזָאדרעד ןּוא ;ןגָאלש

 | | | | .טָאג ןקידעּבעל םעד
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 יִנְלָצַה רֶׁשֲא הָוהְי דָוִד רמאו | :םייח םיהְלֶא תֶכְרַעַמ ול | ליצמ ךימ טָאה סָאװ טָאג :טגָאזעג טָאה דוד ךּוא יז 3

 זרה יתטלפה ךמ ינליענ אה בדה ךמו יראה ךמ = ןופ טנַאה רעד ןופ ןוא ,ּבײל ןופ טנַאה רעד ןופ ןעװעג
 :ךמע היה הנהיו ךל לודדלא לוָאָׁש רֶמאְה י

 ושארדלע תֶשחנ עבוק ןֶתנְוויָדַמ רוָיתֶא לוָאָש שבלי הל "עד ןופ טנַאה רעד ןופ ןייז ליצמ ךימ טעװ רע ,רעב
 וילמְל למ ומת דד רחמ :ןירש וָתֹא שבו טל לָאו ןוא ; "ג :ןדוד ו ּוצ טנָאזעג לאש טָאה .יתשלפ ןקיזָאד

 לבוא אל לּואָשילֶא דוד רמו הָפְנדאְל יִּכ תָכְלְל לא | | = 000 .ריד שמ יז ט טָאג
 חו !וילָעַמ דוד םִרְסָיַו יִתיִסִ אל יִּכ הֶלֶאּב תֶכַלְל מ 0 הא

 לה!  םִנָבָא יֵקְּלַח הָׁשִמֲח ליב 1 יב ולקמ א ,רעדילק קו דוד טנא טָאה יאָ אפ
 ריב וָעְלִקְו קלי ולרֶשַא םיערה יִלְכַּב םָתֹא שי ,ּפָאק ןייז ףיוא רעוויק םענרעפוק ַא ןָאטעגּפױרַא טָאה רע

 דודדדלֶא בָרָק דלה יתשלפה לה :יִתׁשִלַּפַה-לֶא שניו < | טרטעגנָא טָאה דוד ןּוא * .רעצנַאּפ ַא ןָאטעגנָא םיא ןּוא
 -ץרָא הָאְריַו ִתְׁשִלְּפַה טבי ;ויָנָפְל הָנָצה אשנ שיאה במ - צ טרעטַאמעג ךיז ןוא ,רעדיילק ענייז רעּביא דרעווש ןייז

 { הדָאָרַמ הפי--םִע ינמְרַאְ רע הָיָהייִּב והזְבּמ  רֶוּד
 | יֵלֲאאָב ! התא יִכְָא בֶלְכַה דֹוָד-לָא יתְשְלפה רמאה גמ

 = דמאיו = :ויקלאב ו--תֶא יִּתָשְלּפַה ללקו תולקמב ד: יב ךיא ₪ .עקיָאדיד ןיא ןייג טינ ןעק ךיא :ןליאָש וצ
 ףועל + ְרָשבִיִתא הָנְתֶאְו ילא הכל יז -לָא יִתְשלְּפַ ןוא < .ךיז ןופ ןָאטעגסױא יז טָאה דוד ןוא .טעוווענוצ טינ

 ִתׁשִלְּפַה-לֶא י דוד רמאלו :הדשה .תַמָהְבְּו םִיַמָּׁשה המ ךיז טָאה ןוא , טנָאה ןייז ןיא ןקעטש ןַיז ןעמונעג טָאה רע |

 לאב יָא ץֶדיִכְבו תיֲִחַבּו בֶרָחְּב ילא אָּב הָּתַא
 :ּתְפַרַח רשא לֵאָרְׂשי תוכְרעמ יהלא תואְבְצ הָוהְי םֵׁשְּב

 =זרָא יתרסהו ּדיִתַפַהְ יריב הָוהְי ר הזה םייה ו טָאה רע סָאװ לקעוכוטסַאּפ םעד ןיא ןָאטעגנײרַא

 הָוַה םִיַה םיתשלפ הנחמ רֶנָּפ יִּתִתְנו ךיֶלָעִמ לשאר | עא רערעדילש ךַײז ןוא  ;לשייב :םעד ןיא ,טַאהעג =
 ש ימ ץֶרָאָה-לָּכ ! ועדי ץראה תחל םִיַמָּׁשַה ףועל םעד וצ טנענעג טָאה רע .ןוא :טנַאה ךייז ןיא ןעװעג |

 בֶרְחְּב אלחיפ הוה לָהְקהלָכ עְדיָו :לֵאָרְׂשִיְל םיִהְלֶא
 .םםֶכָתֶא ןְתָנְו הָמָחְלַּמַה הוהיל יִּכ הָוהְי עישוהי :תינָחְבו | יי הק

 דוד תאָרְקִל ברק ליו יתשלפה םכחפ ָיָהְו ּונְריְּב חמ וצ רעטנענ .ץלַא ןענַאנעג זיא : יתשלפ רעד ז ןוא 9

 לִי :יתשלפה תארקל הָפָרְעַּמַה ץרב דוד רָהָמִ טי .סיורַאּפ םיא ,דליש םעד טנָארט סָאװ ןַאמ רעד ןוא ,ןדוד
 -;רָא דיו עלקיו ןְבָא םשמ קיו יִלְכַה-לֶא ודידתֶא דוד
 וינפִילע לו זדְצִמְּב ןֵכָאָה עַּבְמִּתַו והְצַמילֶא יְִׁשִלְּמַה

 טגָאזעג דוד טָאה .טניוװעגוצ ןעװעג טינ זיא רע ליוו ,ןייג

 ןוא ,ְךַאּב םעד ןופ רענייטש עטַאלג ףניפ ןבילקענסיוא

 .יתשלפ

 ןעורעד טָאה ןוא ןָאטעג קוק ַא טָאה יתשלפ רעד ןוא =

 - ַא ןעװעג זיא רע םורָאװ ,טכַארַאפ םיא טָאה ןּוא ;ןדוד

 טו = קס חס וקל רעד ןוא = .םינפ ןפיוא ןייש ךיוא ,טלטיורעג ןוא , ,לגניל

 טָאה יתשלפ רעד ןא ?סנקעטש טימ רימ ּוצ טסמּוק ּוד סָאװ ,ךיא ןיב טנוה ַא יצ :ןדוה וצ טלָאועג טָאה יתשלפ

 שיילפ ןייד ןבעג לעװ ךיא ןוא ,רימ ּוצ םּוק :ןדוד ּוצ .טגָאזעג טָאה יתשלפ רעד ןוא 4  .טָאג ןייז יב ןדוד .ןטלָאשעג

 ַא טימ רימ ּוצ טסמוק .ּוד :יתשלפ םעד וצ טנָאועג דוד טָאה <  .דלעפ ןופ היח רעד וצ ןוא למיה .ןּופ לניופ םּוצ

 יד ןּופ טָאג םעד ,תֹואָבצ ןופ .הוהי ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ריד ּוצ םוק ךיא ןוא ,עקיפ ַא טימ ןוא ויפש ַא טימ ןּוא דרעווש

 ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא ןרעפטנערעּביא הוהי ךיד טעװ גָאט ןקיטנייה * .טרעטסעלעג טסָאה ּוד סָאװ לארשי ןופ .ןעייר

 יד: ןופ הנחמ רעד ןופ םירגפ יד ןבעג לעװ ךיא ןּוא ;ריד ןּופ ּפָאק ןייד ןעמענּפָארַא לעוו ןּוא - .ןאלשרעד ךיד לעװ

 ןַארַאפ זַא ,ןסיװ טעװ דרע עצנַאג יד ןוא ;דרע רעד. ןופ היח רעד ּוצ ןּוא למיה ןּופ לגיופ םּוצ גָאט ןקיטניה .םיּתשִלּפ

 ;הוהי טפלעה ויפש : טימ ןוא דרעווש ַא טימ טינ זַא ,ןסיװ טעװ גנּולמַאזנייַא עצנַאג עקיוָאדיד ןוא =  .לארשי ייּב טָאג ַא

 | .טנַאה רעודנּוא ןיא ןבעג ךייַא טעװ רע ןוא ,סהוהי זיא .המחלמ יד םורָאװ

 טָאה ױזַא ,ןדוד ןגעקטנַא טנענעג | טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ןענַאטשעגפױא ויא יתשלפ רעד יו .ןעדעג זיא סע ןוא 8 /

 ןיא טנַאה ןייז טקעטשעגנײרַא טָאה דוד ןּוא*  .יתשלפ םעד ןגעקטנַא דלעפטכַאלש םּוצ ןפָאלעג ויא ןוא ,טלײַאעג ךוד

 .ןרעטש ןייז ןיא יתשלפ םעד ןפָארטעג ןּוא ,ןָאטעג רעדיילש ַא ןוא ,ןייטש ַא ןטרָאד ןּופ ;ןעמּונעגסױרַא: טָאה ןּוא ,לקעז

 0 .דרע רעד ּוצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןוא ,ןרעטש ןייז ןיא ןעקנּוזעגנײרַא זיא ןייטש רעד ןּוא



 6 תי ל 0

 נ תֶא - כא עקב של דוד קוחיו .+הָצְרֶא
 א דמי דול ץֶרמ + דֶודייְּב ןיִא בֶרָחְו ותמי ּתְׁשלַּמַ
 - יהתתמי הֶרָעַּתִמ ּהָפְלְִׁו בר תֶא הנ יִתָשְלְּפַה לֶא
 טבְרוּבִג תַמּכ םיִּתְשִלְּפַה וָאְרי ושאֹריָא ּהָּב-תְרְכִי
 גנ =תֶא ֹופָרִיַו שלג התו סֵאָרׂשִי יִשְנַא מקו .:וסקנ
 יללַח ולפי ןורסע ירעש דעו אנ ּךָאוְב-דַע םיִתְשלּפַה
 ג ובשפ ןֹורְקָע--דעְו תנדע םיבעש .ְךֶרֶדְּב םיְִּׁשִלְּפ
 :םֶהיֲִחַמ-תֶא ופשיו םיִתשלַפ יִרָחֶא קלדמ לֶאְרְשי ינמ
 ד ירֶאָו םלשורי והאבינ יִַלָּפַה ט שאריתֶא דוד חקיו
 - ילָהֶאְּב םש ויל
 -ְךֶּב אָבָּצַה רש ונְבַא--לָא מא יִּפָׁשלְּפַה .תאֵרְקִל
 | =ִא ךלמה ד שפנה -ַנְבַא רֶמאַּו ךנְבַא רעגה הָזיִמ |

 וג :םלַעָה הָזיִמוִּב הֶתַא לֵאְׁש ךלגה רֶמאַֹו :יִּתעדי
 וג רבא ותא חקמנ יּתְשְלַּפַהדתֶא תוכהמ דו בשעת = =
 חנ ןיִלַא רֶמאֵּיַו ודב יִתְשְלִּפה שאר לאש ינפל והאב
 יש דב דד רמאמ רַעַָּה הּתַא ימ--ןִּב לּואָש
 יד . וָמְחַלַה תב

 א הררשקנ נה ׁשֶפָו לאלא רְרְל ותל ול
 - ב םיּב לאש והחקנ ושפנַפ ןתְנהָי ובָחֶאו ךוד טס
 ג ו ןֵתָנֹהְי תרי !ויָבָא תיִב בוש ונָתִנ אלו אּוָהַה
 ד ליִעְמְהתֶא ןמנוהי טשפתיו :ושפנכ ותא וָתְבֲהַאְּב תיִרְּב
 -ידַעווּתְׁשק-רַעְווְּבְרַח-רַעְוויָדַמּ וְל והיו וילע רֶׁשֲא

 ח וחמשיו ליִכשי לואש וטתלשו ל רֶׁשֲא "טכב דוד אי ורה |
 = בנו םֶצָהילְכ יִנִעְּב בטיול הָמָחלַה יִׁשְנַא לע לואש |
 ו תוּפָהְמ דוד בושב םִאֹוכְּב יה :לואש ידבע יניֵעְּב <

 רֶש לארש יבמ םיִשָנַה הָנאָצַּתַו יְפַת

 יי חק רושל 1 / הק דתבהאה א ,הי

 500000 \ א לאּומש

 הנ תצָצ' .דְוִד-תֶא לואש תוארכו

 יתשלפ :םעד::טקרַאטשעורעּביא דוד טָאה ױזַא : יע
 - םעד ןּפָאּהטעג ןּוא .,ןייטש ַא טימ ןוא רערעדיילש ַא טימ
 ןעוועג שני זיא דרעװש ןַײק .ןּוא ;טייטעג םיא ןוא ,יתשלפ
 0 א א אטא / .טנָאה סדוד ןיא

 טלעטשעג = ריז 1 טָאה ו ןוא ,ןפָאלענוצ זיא דוד א" ><
 ןוא ,דרעוש ןייז:ןעמּונעגנָא טָאה ןוא , יתשלפ םעד רעביא
 רע ע ןוא ;טײטעג םיא ןוא ,דייש ריא ןּופ .ןגױצעגסױרַא יִז
 .ּפָאק ןייז ריא טימ ןטינשענּפָא טָאה

 זיא .רוביג רעיז זַא ,ןעועג .ןְּבָאה םיתשלפ יד ןּוא
 לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןוא ** .ןפָאלטנַא ןענייז ייז ןּוא ,טיוט
 ןוא ,טלַאשעג :ןּבָאה .ןּוא -ןענַאטשעופיוא ןענייז הדּוהי ןּוא
 יד ויּב ןּוא .,יֵג ןייק טסמוק ּוד ויב םיתשלפ יד טגָאיעגכָאנ
 ענעגָאלשרעד ןלַאּפעג ןענייז סע ןּוא-.ןֹורקֶע ןופ ןרעיוט
 ןּוא ,תַנ זיִּב ןּוא ,םִיַּרֲעַׁש ןּופ געוו םעד ףיוא םיתשלפ יד ןופ
 "מּוא ךיז ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא < ..ןֹורקֶע ויב
 יענסיוא ןּבָאה רו | ןוא ,םיתשלפ יד ז ןָאיכָאנ ןּופ טרעקעג
 - .רעגַאל רעייז טביור

 ,יתשלפ םעד ןּופ ּפָאק םעד ןעמונעג טָאה דוד ןֹוא *+

 ןּפַאװ עציז ןוא , םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעג םיא טָאה ןּוא
 | < ,טלעצעג ןייז ןיא ןָאטעגניהַא רע טָאה

 ןגעקַא ײיוַא-ןרוד ןעועג טָאה לּואָש זַא ןּוא ||
 :רעריפיליח םעד רַנֹבַא ּוצ טנָאזעג רע טָאה ,יתשלפ םעד
 רֶנבַא: טָאה -!רַנֹבַא ,רוחָּב רעקיזָאדרעד זיא ןוז סעמעוו

 !סיײװ ךיא בוא ;ךלמ ,טּבעל לעז ןייד :יוו יווָא :טגָאזעג

 ןז סעמעװ ראו רו ּוד גערפ טנָאזעג ךלמ רעד טָאה יי
 השק וב א טי 8 - יא גנוי רעד

 "עג םיא טָאה ןוא ;ןעמונעג רַנבַא םיא טָאה יװַא ,יתשלפ םעד ןגָאלש ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה דוד יו ןּוא =
 ,ּוטסיּב גן סעמעװ :טנָאועג םיא 'וצ לּואָש טָאה = .טנַאה ןייז ןיא יתשלפ םעד ןּופ ּפָאק םעד טימ ,ןלּואָש רַאפ טכַארּב
 =סתתתכת. ..םֶחָליִיַב ןּופ יש טכענק ןייד ןופ ןוז רעד :טגָאזעג דוד טָאה ?רוחְּב

 ןרָאװעג ןדנובענוצ ןענתְנוהי ןופ לעז יד זיא יוזַא אש ּוצ -ןדער טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעוועג ויא סע ןּואי ₪ |
 ןעמונעגוצ םיא טָאה לּואָש ןוא + ;לעו ןגייא ןייז יװ ױזַא ןגירקעג ביל םיא טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא ,ןדוד ןופ לעז רעד ּוצ

 טימ דנוב ַא ןסָאלשעג טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא * .זיוה סרעטָאפ ןייז וצ ןרעקמוא ךיז טזָאלעג טינ םיא טָאה ןוא ,גָאט םענעי ןיא
 ,ךיז ףיוא סָאװ לטנַאמ םעד:ןָאטעגסױא טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא *  .לעז ןנייא ןייז יװ ױזַא טַאהעג ביל םיא טָאה רע .לייוו ,ןדוד
 ,לטרַאג ןייז ףיוא זיּב ןוא ,ןגיוב ןייז ףיוא זיּב ןּוא ,דרעווש ןייז ףיוא זיּב ,רעדיילק ענייז ךיוא ;ןדוד ןעקנָאשעג םיא טָאה ןּוא

 םיא טָאה-לּואָש ןּוא :.ןקילגאב .רע.טנעלפ ,ןקיש םיא טנעלפ לּואָש רָאנ וו ,ויא ,ןעגנַאגעגסױרַא ויא דוד זַא ןוא* =
 ןופ ןגיוא * יד יא ךיוא ןוא קלאפ ןצנַאג ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא רע ןּוא ;טײל- המחלמ יד רעביא טצעזעגפיוא
 0-7 ו- יי 1 א א אי אש א | .טכענק סלּואָש

 | ןעגנַאנעגסױרַא ןעעה- :לתשלפ םעד לש 1 ומ טרעקענמוא ךיז טָאה דוד זַא ,ןעמוקנָא רעייז ייּב ,ןעוועג זיא סע ןּוא*
 - ןוא ,החמש :טימ .,ןקיופ טימ ,ןלּואָש ךלמ םעד ןועקטנַא ץנעט .ןּוא גנַאזעג טימ לארשי | ןופ טעטש עלַא ןופ רעּבײװ יד
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 הָחְמִׂשְּב םיִּפְתִּב ְךֶלֶּמַה לאש תאֵרְקִל תֹולֹחִּמַהְ ןּבָאה סנירעליפש יד רעּבײװ יד ןואי ,ןעלּבמיצ טימ
 הרַּכִה ןרמאתו תוקחשמה טיִׁשָּנַה הע :םישלשבו ז :טגָאזעג ןוא ןעגנוזענ

 ערי דאמ לואשל רח זויִתְבְבְרְּב דודו יפלַאב לואש ח | 0-0 |
 ונְתִנ ילו תובְבְר דודל ּונְתָנ מאו הזה רֶבָּדַה וָנֵעְּב

 רוָד-תֶא ןנע לוָאָׁש יהיו !הָכֹלְּמַה דא ול דועו םיפלַאה ט .ןטנויוטנעצ עניז ןיא דוד ןוא
 חור חלצתו תלחממ יהיו :הֶאְלָהְו אוהַה םווקמ י = ז"א ד"רעג עקיזָאדסָאד ןוא ,טנערבעג רעייז ןלּואָש טָאה י
 גמ דודו תֹוַַּה-ךתְב אָבִנְתַ לֹואָׁש-לֶא| הָעְר ו םיללֲא - ןדוד :טגָאועג טָאה רע ןוא ,ןיוא ענייז ןיא טכעלש ןעװעג
 "תא לואש למיו :לואשדדיב תִיִנֲחַהְו םויִב | םויָּכ ודיִב א ןּבעגעג יז ןּבָאה רימ ןּוא ,ןטנויוטנעצ יד ןּבעגעג ייז ןּבָאה

 :םימפפ וינפמ ךוד בְסיו ריקפו ךוְדְב הָכַא רמאיו תיִנֲחַה ןוא ל .הכולמ יד ויולב ךָאנ טלעפ םיא ןוא ,ןטנזיוט יד

 לאש םִעַמּו וע הוה היקדיכ דוד ינפְלִ לוָאָׁש אָרַו בי ןוא גָאט םענעי ןּופ ןדוד ףיוא םורק טקּוקעג טָאה לּואָש

 אביו אציו ףלא"רש ול והמשוו עמ לּואָש הָרֵי :רֶס + .רעטַײװ |
 הוה .ליִּכׁשַמ ןכֶרִד-לֶכְל דוד יהי :םעַה ינפל די | = |

 ;ונּפִמ רעו דֶאְמ ליִּכְׂשִמ אוִהירָׁשֶא לּואָש ארי :יּמִע רט טו רעו" 8 זיא ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןוא יי
 תב אָ אּוהְרכ רוד-תֶא 'בהא הוה םָאְרְׂשי-לָכְו וט = עג זיוה ןיא טָאה רע ןוא ,ןלּואָש ףיוא ןעמוקעג טָאג ןופ
 הלורגה יג יתב הָנִה דלא לאש רמא] = !םֶהיֵנְפִל י טנַאה ןייז טימ טליּפשעג טָאה דוד ןּוא ,ןעניז ןופ טדער

 םחלהְו ליחְרְבְל * ילדהיה ךא הָשֶאל ָךְליוִּתֶא הָתֹא ֿבֵרָמ רעד ןעוועג זיא טנַאה סלּואָש ןיא ןּוא ,גָאט ןיא גָאט יװ ױזַא
 ידי וָבייִהְתו ֹוּב יִדָי יִל ותְדלֶא רַמָא לאש הוה תֹומֲחְלְמ רע ןּוא ,זיּפש םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא לּואָש טָאה י:  .ויפש
 תחּפָשִמ יח ימו יכנא ימ ליאָׁש-לֶא דו .רמאו :םיתשלפ " ןיא ויּב ןדוד ןכעטשכרוד לעװ ךיא :טרעלקעג טָאה

 -תֶא תת תַעְּב יִהָיו :ךלֶמל ןֵתָח הָיְהַאייֵּכ לֵאָרְׂשִיְּב יִבָא שי
 יִתְלְחַמַה לֵאיִרְדַעְל הָנְּתִנ איִהְו רורל לואשדתב ברמ

 . ,ןטנזיוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאָה לּואָש

 ייוצ םיא ןופ טײרדענּפָא ךיז טָאה דוד רעּבָא .טנַאװ

 לּואָׁשִל ודענ דודתֶא ליִָׁש-תַּב לכימ בֶהָאְּתַו :הֶשֶאְל > | לָאמ
 ולייִהְתּו ול הָננְתֶא לּואָׁש מאג ּווָנֵעְּב רֶבֶּדַה רֶׁשיַואכ = ףירָאװ ,ןדוד ראפ טַאהעג ארומ טָאה לֹואָש ןוא *

 רֹוָה--לָא לּואָש רֶמאַ םיִתְשלָפדְ ובייֵהְתּו שקומְל | "פא ךיז רע טָאה ןלּואָש ןופ ןוא ,םיא טימ ןעוועג זיא טָאג
 ורב זְדְבֲעיתֶא לּואש ו :םויה יכ ןתְחְתִת םְִַׁשִּב כ: םיא ןוא ,ךיז ןופ ןָאטעגּפָא םיא טָאה לּואָע ןוא ** ..ןָאטעג
 ויָדְבִע-לָכְו למה 3 כ ץפָח הגה רמאל מלב ולא - - -עג ויא רע ןוא ,טנזיוט ןופ ןָאמטפיוה ַא רַאפ טכַאמעג
 אב ואש ירדבע ּורְּבַדָו :ךֶלֶמַּב ןתַחְתַה הָתַעְו ד ךּובֲהֲא 2 טָאה דוד ןּוא <  .סיורָאּפ קלָאפ םעד ןעמּוקעג ןּוא ןעגנַאג

 טֶכיניעב הָּלקְנַ רוד רֶמאַֹּ הָּלִאָה םיִרָבְּדַה-תֶא דוד טימ ןעוועג זיא טָאג ןּוא ,ןגעװ ענייז עלַא ןיא טקילנַאּב

 הקזמע' בכ ישמח די קט 8 קופס ל  ןוא ,רעייז טקילגַאּב רע זַא ןעועג טָאה לּואָש ןּוא * .םיא
 | לארשי ץנַאג רעּבָא * .םיא רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע

 .סיורַאּפ ייז ןעמּוק ןּוא ןייג טגעלפ רע םורָאװ ,ןדוד טַאהעג ביל טָאה הדוהי ןּוא

 ,בײװ ַא רַאפ ןּבעג ריד ךיא לעװ יז ;ברמ רעטכָאט ערעטלע ןיימ זיא טָא :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה לּואָש ןוא יז == |

 ןייז טנַאה ןיימ טינ לָאז :טרעלקעג טָאה לּואָש םורָאװ .טָאג ןופ תומחלמ יד ריפ ןּוא ,גנוי רעשידלעה ַא רימ יז רעּבָא
 סָאװ ןּוא ?ךיא ןיּב רעװ :ןלּואָש ּוצ טגָאזעג דוד טָאה * .םיא ףיוא ןייז לָאז םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה יד טרעיינ ,םיא ףיוא

 ?ךלמ םייּב םידייא ןַא ןרעװ לָאז ךיא ןָא ,לארשי ןיא החפשמ סרעטָאפ ןיימ רעדָא ,ןּבעל ןיימ זיא

 ןּבעגעגקעװַא יז זיא ,ןדוד ּוצ ןלּואָש ןופ רעטכָאט יד במ ןבענ טלָאזעג טָאה עמ תעב ,ןעוועג זיא סע רַעּבָא* =
 | .בײװ ַא רַאפ הָלֹוחמ ןּופ ןלַאירדַע ּוצ ןרָאװעג

 -עגליֹוװ ויא : ךַאו יד ןּוא ,ןלּואָש טלייצרעד ןעמ טָאה ;ןדוד טַאהעג ביל טָאה ןלּואָש ןופ רעטכָאט יד לכימ ןוא*

 ןּוא ,גנולכיורטש ַא רַאפ ןייז םיא לָאז יז ידּכ ,ןּבעג םיא יז לעוו ךיא :טרעלקעג טָאה לּואָש ןּוא** = .ןניוא ענייז ןיא ןלעפ
 רעד טימ םידייא ןיימ ןרעװ טנייה טסעוו :ןדוד ּוצ טנָאזעג טָאה לּואָש ןוא .םיא ףיוא ןייז לָאז םיתשלפ יד ןּופ טנַאה יד

 | | ..רעטייווצ

 ןּוא ,ךיד ליוו ךלמ רעד ,עז :ןנָאז וצ יוז ,טייהרעליטש ןדוד ּוצ טדער :טכענק ענייז ןלױפַאּב טָאה לּואָש ןוא י*

 .םידייא סכלמ םעד דנוצַא רעו ָאט ,ּביל ךיד ןּבָאה טכענק ענייז עלַא |

 ערַעייִא ןיא גנירג :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא .רעטרעוו עקיזָאדיד ןדוד ןופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג טכענק סלּואָש ןּבָאה י*
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 יכ יִרְבַע ודע : הֶלָקְנְו ׁשְר--שיִא יִכֹלָאְו דֶלֶמַּב ןֵּתַחְתִה
 : דו += הֶּלֶאָה םיִרָבְדַּכ רֶמאֵל ול לאש
 הכ דרַהְמְּב לְלֶפל ץְפַחְדיִא דודל ורמאדהפ לאש רמא
 ליִאָׁשְו ךלמה יִבָיִאְּב םקנהל םיִמְׁשִלְּפ תוְלְרִע הֶאְמְב יכ
 = ודל וידבע דג םיִּתְשלְפְַּב ךוָד-תֶא ליִּפַהְל בשח

 ןתחְתַהְל דוד יניעְּב רֶבָּדַה רשינ הֶּלִאָה םיִרָבְּדַה-תֶא
 ו ויִׁשָנֲאַו אּוה | דל דד קמ :םיִמיַה ואלמראלו למ
 םֶגיֵתְלְרֶע-תֶא דוד אבו שיא םִיַתאָמ םיִתְשלּפַב ד
 לכמת לאש ולר למ תחתהל ֶלֶּמַל םואלמנ
 חכ לכימו דודדמע הָוהְי יכ עדו טאש ארו :השאְל ות
 טכ רוע דד ינפמ ארל ליאָׁש ףסאנ .:והתבהא לואש"תב
 ל יִרָש וא :םיִמָוהְילָּכ דודיתֶא ביא לאש יהיו
 לּואָׁש יִרְבַע כ דִוְ לַכָש םֶסאַצ ידמ | יִהְי םיִּתְשִלְּפ
 \! .ןדֶאְמ ומש רק

 טיי
 א "תֶא תיִמָהְל יִָבֲע-לּכ-לָאְו נב תנא לאש רֵּבַדָיַו
 ג ותהי דג :דָאְמ דִוָדְּב ץַפָח לּואְׁשִּב ןְתנֹוהיִו דו
 -רָמּׁשִה הֶּמְַו ְתיִמַהל יִבָא לּואָש שפבמ רמאל דול
 ג יתְדמִ אא יאו  :ְתאַּבִחַנְו רָתַפב בש רקפב אָנ

 יבָאְלֶא ךִּכ רכדא יאו ָׁש הָּתַא רֶׁשֲא השב יבָאדל |
 דל ִּתְדַּנִהְו הָמ יִתיִאְר
 וָדְַעְּב ךֵלֶמַה אָטָחְילִא ויָלָא רֶמאּו ויָבָא ליָאְׁש-לֶא
 ה םֶׂשֵַּו ;רֶאְמ ָלל-בְמ וישעמ יכו ךֶל אָטֶח אֹל יִּכ דֹוָרְב
 הדָעּוׁשְּת הָוהְי שעוו יּתְשלְּפַה-תֶא דו ֹֿפְַב ֹׂשְפַנ-תֶא
 ודב אָמָחת הָמְלְו חָמְׂשִּתַוָתיִאָר לֵאָרְׂשִי-לָכְל הָלוהְג
 ו ןָתָנֹוהְי .לוקּ לואָׁש עֶמְׁשו :םָנה רוָד-תֶא תיִמָהָל יל
 ז דוד ןְֶניהְי ארק :תֶמּיימַא הָוהי-יַח לּואש בי

 יוק ףסװ שכ םיסג החפ תכ ,חי

 א לאומש
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 ןַאמירָא ןַא ןיב ךיא זַא ,םידייא סכלמ םעד ןרעוו ּוצ ןגיוא
 | | ?טצַאשענגנירג ןּוא

 ױזַא ,טלײצרעד םיא ןלּואָש ןופ טכענק יד ןּבָאה **
 .טדערעג דוד טָאה רעטרעוו עקיזָאדיד יװ יװַא :ןגָאז ּוצ
 רעד :ןדוד ּוצ ןגָאז ריא טלָאז ױזַא :טגָאזעג לּואָע טָאה **

 = יד ןּופ ןטיוהרָאפ טרעדנוה טרעיינ ,ןדנ ןייק טינ ליוו ךלמ
 לּואָׂש ןוא .טנייפ סכלמ םעד ןָא ןייז ּוצ םקונ ךיז ,םיתשלפ

 ןופ טנַאה רעד ךרוד ןדוד ןלַאפ ןכַאמ ּוצ טנכערעג טֶאה =

 | .םיּתשִלּפ יד

 עקיוָאדיד ןדוד טלייצרעד טכענק ענייז ןּבָאה *

 ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ זיא ךַאז יד ןוא ,רעטרעװ

 ךָאנ ןענייז געט יד ןוא .םידייא סכלמ םעד ןרעוו ּוצ ,ןדוד

 ןענַאטשעגפיוא דוד ויא * ,ןרָאװעג טליפרעד טינ לָאמּוצ

 טָאה רע ןּוא ,ןשטנעמ ענייז טימ רע ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןּוא

 דוד ןּוא .ןַאמ טרעדנוה ײװצ םיתשלפ יד ןּופ ןגָאלשענ

 -רעביא ײז טָאה עמ ןּוא ,ןטיוהרָאפ ערעייז טכַארּבעג טָאה

 .סכלמ םעד ןרעװ לָאז רע ידּכ ,ךלמ םוצ לּופרַאפ ןּבעגעג

 ןעלכימ רעטכָאט יי ןּבעגעג םיא טָאה לּואָט ןּוא .םידייא

 .ּבייוו ַא רַאּפ

 ויא טָאג זַא .ןענַאטשרַאפ ןּוא ןעזעג טָאה לּואָש ןוא < |

 םיא טָאה ןלּואָש ןּופ רעטכָאט יד לכימ ןּוא ;ןדוד טימ

 ןגירקעג ארֹומ רעמ ךָאנ טָאה לּואָש ןוא = ..טַאהעג ביל

 = .געט עלַא אנוש ַא ןדוד ןעװעג זיא לּואָש ןוא .ןדוד רַאּפ
 ;ןײגסױרַא ןגעלפ םיתשלפ יד ןּופ ןרַאה יד ןוא*

 .טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז רָאנ ןעוו ,ןעװעג ויא סע ןּוא

 .טכַאעג רעייו ןעוועג זיא + ןעמָאנ ןייז ןוא ,ןלּואָש ןּופ טכענק עלַא ןופ רעמ .טקילנַאב דוד

 טי
 .ןדוד טרַאנעג רעייז טָאה ןְלּואָש

 ןּופ ןּוז רעד ןָתָנֹוהְי רעּבָא/ :ןדוד ןטייט ּוצ ,טכענק ענייו עלַא ּוצ ןּוא ןוז ןייז ןֶתָנֹוי ּוצ טדערעג טָאה לּואָש ןּוא !

 = ךיד טכוז לּואָש רעטָאפ ןיימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טלייצרעד טָאה ןֶתָנֹוהְי ןּוא *

 .ןטלַאהַאּב ךיז ןּוא שינעגרָאּברַאפ ןיא ןציז טסלָאז ןוא ,ירפ רעד ןיא טיהענּפָא ייז ,ךיד טעּב ךיא ,דנּוצַא ןּוא .ןטייט ּוצ

 ןדער לעװ ךיא ןוא .ןטרָאד טסיב ּוד סָאװ דלעפ םעד ףיוא רעטָאפ ןיימ ןבעל ןייטש לעוו ןוא ,ןייגסיורַא לעוו ךיא ןּוא

 | יי .ןגָאז ריד ךיא לעװ ,ןקרעמ סָאװ לעוו ךיא זַא ןוא ,רעטָאפ ןיימ ּוצ ריד ןנעוו

 ךלמ רעד לָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןוא ,ןלּואָש רעטָאפ ןייז וצ ןדוד ףיוא סטוג טדערעג טָאה ןֶתָנֹוהי ןּוא *

 -עג ןענייז ןעגנואוט ענייז לײװ ןּוא ,טקידניזעג טינ ריד ןגעקַא טָאה רע לײװ ,ןדוד ןגעקַא ,טכענק ןייז ןגעקַא ןקידניו טינ

 טָאה טָאג ןוא ,יתשלפ םעד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא ןּבעל ןייז ןעמּונעג טָאה רע ןּוא * .ריד רַאפ טּוג רעייז ןעוו

 = דרַאּפ ךיז וטסלָאז סָאװרַאפ ןּוא .טירפענ ךיז טסָאה ןוא ,ןעועג סע טסָאה ;לארשי ץנַאג רַאּפ העישי עסיורג ַא ןָאטעג

 - לטסיומּוא ןדוד ןטייט ּוצ ,טּולּב ןקידלּושמוא ןָא ןקידניז

 !ןרעװ טייט

 . "עגטעװ רע ּביוא ,טּבעל טָאג יו יִווָא  :ןרָאװשעג טָאה לּואָש / וא ,ןענֶתָנֹוהי ןופ לוק םעד ּוצ טרעהענוצ לּואָש טָאהי
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 םיא טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא ,ןדוד ןפורענ טָאה ןֶתָנֹהְי ןואי = =
 טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טלייצרעד
 םיא רַאפ ןעוועג ויא רע ןּוא ;ןלּואָש ּוצ ןדוד טכַארּבעג

 יי יד .ןטכענרעייא-ןטכענ יוו ױזַא

 "סיִורָא זיא דוד ןּוא ,המחלמ ַא ןרָאװעג רעדיוו זיא* =

 ,םיתשלפ יד ןגעקַא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא ,ןעננַאגעג

 יז ןוא יקַאלש ןסיורג ַא יז ןשיווצ ןגָאלשעג טָאה רע ןּוא

 .םיא רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז

 ףיוא ןעמוקעג זיא טָאנ ןופ טסײג רעוייב ַא ןוא *

 ןיא ויּפש ןייז טימ זיוה ןייז ןיא ןסעועג ןיא רע תעב ןלואָש

 .טנַאה רעד טימ טליפשעג טָאה דוד ןוא ;טנָאה ןייז

 זיּב ויפש ןטימ ןדוד ןכעטשוצכרוד טכוזעג לּואָע אה

 ,ןלּואָש ןופ טכַאמעגסױרַא ךיז טָאה רע רעּבָא , ,טנַאװ ןיא

 דוד ןוא .טנַאװ ןיא ויפש םעד ןכָאטשעגנײרַא טָאה רע ןוא

 .טכַאנ רענעי ןיא ןרָאװעג ןענורטנַא זיא ןּוא ןפָאלטנַא זיא |

 וצ םיא ,ויוה סדוד וצ םיחולש טקישעג לּואָש טָאה * -|

 ּבײװ יי רעּבָא .ירפ רעד ןיא ןטייט ּוצ םיא ןוא ,ןטיה

 -עטַאר וד ביוא :ןנָאז וצ יױװַא ,ןדוד טגָאזעגנָא טָאה לכימ

 .טייטעג ןגרָאמ ּוטסרעװ , טכַאנ יד שפנ ןייד טינ טסעוו

 צנעפ ןכרּוד ןדוד טוָאלעגּפָארַא טָאה לכימ ןּוא *

 ןענּורטנַא ןּוא ןפָאלטנַא זיא .ןּוא קעװַא זיא רע ןוא ,רעט

 ןּוא ,םיפרּת םעד ןעמונעג טָאה לכימ ןוא= .ןרָאװעג

 רָאהנגיצ ןּופ קירטשעג ַא ןּוא ,טעּב ןפיוא טנײלעגפױרַא |

 טימ טקעדעגרעּביא ןוא ,טנּפָאק ּוצ טגיילעג םיא יז טָאה

 .דגּב ַא

 2260 7 ,טיו

 חתֶא ָתְקְי אֵבָיו הֶּלִאָה ירדה תא ןָתְנוהְ ייד |
 ףֶמֹוְּתַו :םושלש למָתֶאְב ונפל י יהיו לואָש-לָא רִוָד ח

 םֶהְּב יו םיִּגׁשְלְּפַּב כ דד אצוו תויחל הָמָחְלִּמַה |
 = דלא הָעָר ו הָוהְו תור ִהְּתַנ :וינפמ ופניו הָלֹודְג הָּכַמ ט

 :ךיִּב ןגנמ דודו ריב וָתיֲִחַו בשי וָתיִבְּב אּוהְ לֹואָש
 ינפמ טפו ריקבו דָוָדְּב תינחפ תֹוָּכַהְל לּואָׁש ׁשֵּקַביַו י

 - זאוה הלילפ טלמָו סנ דוד  יִּקַּב תִינֲהַד-תֶא יו לּואָש
 | ותיִמֲהַלְו ורמשל לוד תיב"לא םיִכְאְלַמ לואש חלשו א

 - טֵּלִמְמ ףניא-םא רמאל תשא לכימ דֹודָל דגחנ רק
 -תֶא לכימ דָרְתַו :תמומ הָּתַא רֶהְמ הָליֵלַה ישפנתֶא =

 -תֶא לפימ חלו :טְלּמִיַו חרב למ לחה דַעְּב ךוָד
 זרַמָש םיטה ריִבָּכ תֵאְו הֶׁשִּמַה-לֶא םֶׁׂשֵּתַ םיִפְרְּתַה

 תַחָקָל םיִכָאְלִמ : ואש חלש 1 :דָנָּבִּב םַכּתַו ויָתֹׂשֲאַרְמ די
 םיכְָלַּמַה-תֶא לואש הלשו :אוה הלח רַמאָתַו דָוְדדתֶא וט

 :ות הל לא הָּמִּמַב ותא ולעה רמאל דוְדדתֶא תוארל
 םיועה ריִבְכּו הטמהדלא םיִפְרְתַה הָגהְ םיִבָאְלַּמַה ואביו וט
 ינתימר הב הָּמָל לפיִמדלא לאש רֶמאֹּיַו :ויתשארמ ז

 "אוה לואָשילַא לכימ רֶמאַּהַו טלמו יביאדתֶא יִהְלְשַתַ
 אב טל חַרְּב רודְו :ֵתיִמֲא המל ינחלש ילֶא רֶמֶא חי

 לואש ולדהַשע רֶׁשֲא-לָּכ תא מידי התמרה לאומשדלא
 רמאל לוָאְׁשְל דעו תב ובו לֶאומשו אוה לו ש
 תחקל יִכֲאְלַמ לאש חלָשיש :הְמְרְּכ תִינְּב דוד הוה כ

 רֶמֹע לאימשו םיִאְּבְנ איבה תַקֲהל-תֶא אֵרו הַוָּד-תֶא
 ואּבַנְתַ םיהלֶא חור לּואָׁש יִכֲאְלַמ"לַע ידְתַו םֶהיֵלֲע בָצְנ |
 אבנת םירחַא םיכאלמ | תלשיו לואשל ודגיו +המהדמנ אכ

 אָבִיו םישלש םיִכָאְלַמ חלשיו לאש סו המה
 לחה י רֹוָב-רַע אב הָתָמָרָה אוהדסנ ףךלי !הָּמָה-ַג ככ
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 .קנַארק זיא רע :טוָאועג יז טָאה ,ןדוד ןעמענ ּוצ םיחולש טקישעג טָאה לּואָש זַא ןּוא

 .ןטײט + ּוצ םיא ,רימ ּוצ טעב ןטימ ףױרַא םיא טגנערּב :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד ןעז ּוצ םיחולש טקישעג לּואָע טָאה *

 - .טנּפָאקּוצ םיא רָאהנגיצ ןופ קירטשעג סָאד ןּוא ,טעב ןפיוא זיא םיפָרּת רעד טשרע ,ןעמוקעג םיחּולש יד ךענייז י*

 ןוא ,אנוש ןיימ טוָאלעגקעװַא טסָאה ןּוא ,טרַאנעגּפָא יוזַא ךימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןעלכימ ּוצ טגָאזעג לּואָש טָאהײ =

 לָאז סָאװ ךָאנ ,קעװַא ךימ זָאל :טגָאזעג רימ ּוצ טָאה רע ןלואָש וצ טנָאזעג לכימ טָאה ?ןרָאװענ ןענּורטנַא זיא רע

 ןטייט ךיד ךיא

 טלייצרעד םיא טָאה ןוא ,הָמָר ןייק ןלאּומש ּוצ ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,ןרָאװעג ןענּורטנַא ןוא ןפָאלטנַא ויא דוד ןוא <

 .תֹויָנ ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןּוא ןעגנַאנעג ןענייז לאּומש ןוא רע ןּוא .ןָאטעג םיא טָאה לּואָש סָאװ ץלַא

 םיחּולש טקישעג טָאה לּואָש ןּוא * ,הָמָר ןיא תֹויָנ ןיא זיא דוד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלּואָש ןרָאווענ טגָאועגנָא זיא |

 רעד ןּוא ;יײז רעביא טלעטשעג טייטש לאּומש ןּוא ,ןגָאז תואיבנ םיאיבנ למעוענ סָאד ןעועג יז ןּבָאה .ןדוד ןעמענ-וצ

 יי .טגָאועג תואיבנ ןּבָאה ךיוא ייז ןּוא ,ןלּואָש ןופ םיחולש יד ףיוא ןעװעג זיא טָאג ןופ טסייג

 לאש טָאה .טגָאזעג תואיבנ ךיוא יז ןּבָאה .םיחּולש ערעדנַא טקישעג טָאה רע ןוא ,ןלּואָש טגָאזעגנָא ןעמ טָאה *י

 .טנָאזעג תואיבנ ןּבָאה ךיוא ייז ןּוא ,םיחולש עטירד טקישעג רעדיוו

 ןוא ,ּוכֵׂש .ןיא סָאװ ּבּורג רעסיורג רעד ןיב ןעמּוקעג ןיא רע ןּוא ,הָמָר ןייק ןעגנַאגעג ךיוא רע זיא
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 | מא ו דדו לֵאומְׁש הפיא רֶמאֹּיַו לאשיו וכשב רֶׁשֲא
 כ ּהְתַו הָמְרְּב תֶיִל-לֶא םָש דל :הָמְרָּב תֹונְּב הוה
 - אביי אָפְנְתִיו ולה דל םימלָא חור אוהדנ וויל
 :הָמְרְּב תיונּב
 לע הלל לכו אוהה םֹיַח-לָּכ םרָע לָּפַ לאומש ינפל
 | - ?םֶאיִבְנִּ ג לאט םֶנֲה ורְמאְי אן
 ב !

 | אהמ ₪ נה ינפל \ רמאב או ה המרב תלמי רו חָרֶב
 - "תֶא שָקְבְמ ִּ ְךִכָאָי ינפל ִתאָּטַחיהְּו ינועדהמ יתישע
 .ביִבָא הֶׂשֲילל הנה תּומָת אל לֶליִלְח דל רמו :יִׁשְפַנ
 ריִתְסִי ץודמו ינוָאדתַא הָלִנ אלו ןטק רֶבָּד וא לחג רב
 -3 דד דוע עבָשיו "גתא] ןיא הזה רָבָּדַהְדתֶא ייִנָמִמ יִבָא

 יִתאֵצָמדיִּכ ךיבָא עדי ַערָי מאיו < דלא רמא ד ְךֶליֵעְּב ןח
 יִּכ ךֶׁשִפַנ יִחְו הָוהְיייַח םלואו .בצְעיִרפ ןָתְנוהְי תאזעהי

 ה רמאת"המ לא אה רַמאָו :תֶוָּמַה 4 עב שב |

 = טול" א - יזממ טאש טא 0 תרמָא | דיכא 0
 + רמאי הכסא :הָחְפְשמִהילְכְל םש םיִמָיה חב יִכ וריע
 | למ עפ ול הֶרָחָי הָרָח-םאָו יףדבעְל םוָלָׁש בוט
 ה הָוהְי תיִדְבִּב יִּכ בעיל * רֶסָח ָתיִׂשָעְו :זומַעְמ הָעְרָה
 = דידַעְו הָּתַאיִנְתיִמֲה ןָֹע יִּב-שִי-םִאְו ךמע ךדבעהתֶא סאכה
 9 | יפ ךֶפ הֶליִלְח ןָָנהְי רמה :ינָאיבִת הָורהְּמִל ְּךיבָא
 = אָלְו יִלָע אוָבָל יִבָא םעמ הָעְרָה הָתְלָבייּכ עלא עדיײטַא
 ' וא יל דיג יִמ לא דד רֶמאַָו :ךָל דינא ּהָתֹא
 אי אָצְנְ וכל דוא פלה רֶמאַָּ הק ףיבא ךנעידהמ

 רוק תוטמ א ,2 הק תב = חק תוס 22 | ירק חולב = ודכאהו ןומס) 'בכ,טי

 ירק השעי אל 'ב

 דכ תווהדסנ אָבָנֲתִיַו .ויִדָנְּב .אוה"םג טשפוו <

 ןּוא לאּומש ןענייז וו: :טנָאועג ןוא טגערפעגכָאנ -- |
 - 9 7-המד ןיא יתוינ-ןיא ,ןָא ;טגָאועג םיא ןעמ טָאה ?דוד

 ךיוא ןוא ;הָמְר א תי ןייק ןיהא קעווא רע "א" = =
 לעג ןיא רע ןּוא ,טָאג ןופ טסײ רעד" ןעװעג ןיא םיא ףיוא

 ןעמוקעג ויא רע יב ,טנָאזענ תואיבנ .קידנעײג ןוא ןעננַא

 ענו ןָאטעגסױא טָאה ךיוא רע ןוא* א .הָמָר ןיא תי ןייק

 ,ןלאומש רָאפ טגָאועג תואיבנ טָאה ךיוא רע ןּוא ,רעדיילק

 יד וא ,גָאט צא סע .רעטעקַאנ ַא א געלעג זיא ןוא

 ןשיװצ לוע ךיוא ויא עמ טגָאו רעמירעד | .טכַאנ עצנַא

 י .?םיאיבנ יד

 רע | וא, הָמָר יא ת תי ךופ ךפָאלטנַא ויא דוד ךואי

 םָאװ עתה רַאפ טגָאועג טָאה ןוא ,ןעמוקעג ןיא

 סָא ח.ןּוא ,ךערּברַאפ ןיימ ויא סָאװ ןוא ?ןָאטעג ךיא אה |
 ?ןּבעל ןיימ טכוז רע סָאװ ,רעטָאפ ןייד רַאפ אטח ןיימ זיא

 | .ןּרָאטש טינ טסעוו .!הלילח .:טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה
 עעילק ַא רֶעדָא ךַאז עסיורג ָא טינ טוט רעטָאפ ןיימ ;עז =

 .טָאװרַאפ ןוא ,רעיוא ןיימ טינ טקעלפטנַא רע ּוװַא ,ךַאֹז

 ?ךַאז עקיזָאדיד- רימ ןופ ןגרָאּברַא פ רעטָאפ ןימ לָאז

 דג ןוא ,ןרָאװשעג רעדיװ דוד טָאהי | .יױזַא טינ זיא סע

 ןח ןענופעג ּבָאה ךיא זַא רעטָאֿפ ןייד סי ןסײװ :טגָאז

 | טינ ןופרעד תו לֶא :טרעלק רע ןוא ,ןוא עניד ןיא

 טירט ַא יח װַא דא ,טבעל לעו ןַײד יװ ױזַא וא ,טּבעל טָאנ יװ יוזַא רעּבָא .ןעמעלק טינ ךיז לָאז רע ידּכ ,ןסיװ

 0 טָאה* ךָאט ריד ראפ לא ךיא .לעו ךייד לי סָאװ ןדוד וצ טגָאזעג ןָָנֹוהי טָאהי !טיוט ןשיװצ ןוא רימ ןשיווצ קא |

 ךימ ּױטסלָאז :ןסע םוצ ךלמ .ןטימ ןציז ךיא ףרָאד .ןציז ךעו ,טדֹוח-שא'ר ןגרָאמ זיא טָא :ןעֶנֶתנֹהי וצ טאו דוד

 ןייד ןנערּפכָאנ ריו טעוו ןגערפכָאנ ְביוא * 0 ,טנװָא ןזרָאמרעּביא יב דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב ךיז לעוו ךיא ןוא ,ןייג ןָאל

 "תב טָאטש יז ןיא ןפיולוצרעּבירַא ידכ ,רימ ייב דוד ןטעּבעגּפָא ךיז טָאה ןטעּבּפָא :ןגָאז ּוטסלָאז ,רימ ףיוא רעטָאפ

 !טוג .ןגָאו יוזא טעװ רע ביואי .החּפשמ רעצנַאג רעד ייּב ןטרָאד זיא גּוטכַאלשרעפּפָא עכעלרעי יד .םורָאװ ,םֶחָל -

 ןוא" .םיִא יב ןסָאלשַאּב זיא סטכעלש זַא ןסיװ ייז ,ןענעהעצ רע טעװ ןענערעצ רעּבָא ביוא ;טכענק ןייד וצ דירפ זיא

 ןיא ביוא ןוא ;ריד .טימ טכענק ןַײד טכַארּבעג וטסָאה טָאג ןופ דנּוּב ַא ןיא םורָאװ ,טכענק ןייד טימ דסח ןָאט טסלָאז

 .?טנָאזעג ןֶתָנֹוהי טָאה * ?רעטָאפ ןייד ּוצ ןעגנערּב ךימ ּוטסלָאז ןעד סָאװ ךָאנ ןוא ;וד ךימ טייט ,ךערּברַאפ ַא ָאד זיא רימ

 | יצ ;זזיב ןעשענ לָאז ריד ,ןסָאלשַאּב ויא רעטָאפ ןיימ ייּב זַא ןסיוורעד :ךיז ךיא לעוו ןסיװרעד ביוא םורָאװ !ריד .הלילח

 טעוו רעטָאפ ןייד ביוא וא ןלייצרעד רימ טעװ:רעװ :ןענֶתָנֹוהְי וצ:טגָאזעג דוד טָאה * ?ןלייצרעד טינ ריד סָאד ךיא לעװ

 | 8 .דלעפ ןיא ןייגסיורָא .רימָאל ןוא ,םוק :ןדוד ּוצ טנָאוענ ןֶתָנֹוהְי טָאה ++  ?טרַאה ןרעפטנע ריד |



 א לאּומש | =

 ןּוא* .דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא עדייב לז ןענַײז ===

 ןופ טָאג םעד הוהי ײּב :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה ןָתָנֹוהְי

 ' ןגרָאמ רעטָאּפ ןיימ ןשרָאפסיוא לעװ ךיא זַא !לארשי

 ּוצ טּוג ויא רע טשרע ,טײצ רעד ןיא ןגרָאמרעּביא רעדָא

 -טנַא ןּוא ,ריד ּוצ ןקיש טינ לָאמסנעד ךיא לעװ יצ ,ןדוד

 ןוא יױװַא ןענֶתנֹוהי וצ ןָאט טָאג לָאז* ?רעיוא ןייד ןקעלפ

 וצ ןלעפעג ליוו טעו רעטָאפ ןיימ ביוא !רעמ ךָאנ

 ןייד ןקעלּפטנַא ךיא לעװ ,סטכעלש ריד ףיוא ןעגנערב

 ,םולשב ןייג טסעוו ןּוא ,ןקישקעװַא ךיד לעוו ןוא ,רעיוא

 ןיימ טימ ןעוועג זיא רע יװ ױזַא ריד טימ ןייז טעװ טָאג ןּוא

 רָאנ טינ-ךָאנ בעל ךיא ןעװ רָאנ טינ ןוא * .רעטָאפ

 טינ לָאז ךיא זַא ,דסח סטָאג ַא רימ טימ ןָאט ּוטסלָאז

 ןופ דסח ןייד ןדיינשפָא טינ טסלָאז טרעייני* ;ןּברַאטש

 -רַאּפ טעװ טָאג ןעוו לָאמוצ טינ ;קיבייא זיּב ויוה ןיימ

 רעד ןּופ טכיועג םעד ןופ םענייא ויּב טנייפ סדוד ןדיינש

 .דרע

 זיוה םעד טימ דנּוּב ַא ןסָאלשעג טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא יי

 סדוד ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןענָאמפיוא טָאג לָאז :ןדוד ןּופ

 ןייז ייב ןדוד ןרָאװשַאּב רעדיװ טָאה ןֶתָנֹוהְי ןוא = !טנייפ

 םיא רע טָאה לעז ןייז יװ ּביל םורָאװ ,םיא ּוצ טפַאשּביל

 ןגרָאמ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןְתָנֹוהי ןוא * .טַאהעג ביל

 טעװ ץיז ןייד לײװ ,ןלעפ טסעוו ּוד ןוא ,שדֹוחישאֹר ויא

 ,ןרעדינּפָארַא ףיט ןגרָאמרעּביא ּוטסלָאז*  ,קידייל יי

 -רַאפ ןטרָאד ךיז טסָאה ּוד סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעמוק ןּוא

 27-12 ,כ

 - חוילָא ןֶתָנהְי רמאמ = :הרשה םהינש א הֶדָּׂשִה גי
 ףחמ ! תֵעְּכ יִבָאדתֶא רֶקְחֶאייּכ לארשי והלא הָוהְי
 ִתיִלָנו | ךילא חַלָשֶא ואדאלו רודדלא בוטדהנהו תישלשה

 בטייחיכ ףיִסֹי הֶכְ ןְפְנְהיִל הָוהְי השעירהפ :ףנוָא-תֶא +
 ּתְַלִׁשְ ךנזָא-תֶא יִתיִלָנְו לע } הָעָרָה-תֶא יֵבָא-לֶא
 ;יבָא-םע הָיָה רשאפ דֶּמִע הֶוהְי יהיו םולָשל ּתְכלַה

 = תומא אלו הוי דסַח ידמע השעת"אלו יח ינרועדבא אלו די
 == תֶחָכְַּב אלו םֶלועדדע יִתיִּב םֶעֵמ ךּדְסַחתֶא תיִרְכַתאֶלְו יט
 תהי תָרְכו :הָמְֶאָה ינפ לעמ שיא דוד יבא-תֶא הָוהְי =
 ןְתנהְי ףסשמ !דֶָד יביא ךומ הָוהְי ׁשֵּקִבּו ךָוָד תיִּביםע *

 וְבֵהֲא ָשְפִנ תַבָהַאייֵּכ ותא ֹותָבָהֶאְּב דַוד-תֶא עיְִּׁשַהְל
 דק יִכ פרקפנ) ׁשֶרֶה רח ןֶתָהְי ולדמאנ *  ח
 -רֶׁשֲא םולָמַה-לֶא } אָבּו אמ דרת שלש :דבשומ טי

 :לָוָאְה ןכאה לֶצַא כב הָשעמה םיְּב םָׁש ָּתְרַתְסִנ
 :הרטמל ילדחלשל הָרֹוא ההָּדִצ םיצחה תֶׁשֶלָׁש ָנֲאַו כ
 ?מָאדםִא םיצֲחַה-תֶא אָצְמ ךל .רענַה-תֶא חַלְׁשֶא הנה וכ

 םוִלָׁש"יֵּכ הֶאְבְ | ונחק הִָּהו עמ | םיעחה הנה .רַעָנל רמא
 = םיצחה הגה םֶלָעל רמא הָּכיםִאְו :הוהְידיח רֶבָּד ןיאו ל בכ

 טרּכד רשא רֶבּדַהְו :הָוהְ ךחלש יִּכ ףל הל ממ גכ
 רתְפַו = = :םלועידע נבו יניפ הָוהָי הגה הֶּתאְו ינא רכ

 :ליכָאָל םֶהֶּמַה-לֶע למה בשיו שחה יי הֶדָׂשַּב דוד
 ריקה בשימ"לֶא םַעּפְּב | םַעַּכ ובָשימדלע למה בש הכ

 רוח םֹוקָמ דקפנ ליִאָׁש דצמ רנְבַא בש ןתָנֹוהְי םק
 קררקמ רַמָא יִּכ אוָהַה םַּב הָמוֲאְמ ליִאָׁש רָּבִד-אלְו יכ
 תַרָחּטִמ יהו = = :!רֹהָמ אלייֵּכ אּוה רה יקְּ אה וכ

 ןְתָנוהיילֶא לואָש רֶמאָו ךוד םִקְמ דקֶפַו ינשה שחה
 ;םֶחָּלַה-לֶא םּיַה-םַג .לומתדסנ ישיִדָב אָבדאַל ַעּודַמ ונְּב

 לווא וב ןיכרבמ יאו ת"ר תבש וניא םא שדח ותמ תרטפה 'חי

 דחק לא 7 | הפוה 'כ

 יוזַא ,טייז ַא ןָא ןלייפ יירד ןפרָאװ לעוו ךיא ןוא *  .לֶזֶא ןייטש םעד ןבעל ןציז ןוא ,גָאט ןקידעכָאװ םעד ןיא ןגרָאּב

 ןגָאז ךיא לעוו ןגָאז ביוא .ןלייפ יד ןיפעג ,ײג :לגנִיי םעד ןקיש לעװ ךיא ,עז ןּוא + .ליצ ַא ןיא ןסיש טלָאװ ךיא יו

 .,טשינרָאג זיא סע ןוא ,ריד ּוצ זיא דירפ םורָאװ ,םּוק ָאט ,"סע םענ ,ריד ןּופ ּוצרעהַא ןלייפ יד ןענייז ןֶא,  :לגניי םּוצ

 םורָאװ ,קעװַא ייג ,"ריד ןּופ ּוצניהַא ןלייפ יד ןענייז ןָא, :גנוי םּוצ ןגָאז יוזַא לעװ ךיא רעּבָא ּביא*י !טּבעל טָאג יװ יױזַא

 רימ ןשיווצ זתודע ןַאז טָאג זיא טָא ,ּוד ןוא ךיא ,טדערעג ןּבָאה רימ סָאװ װ ךאו רעד ןגעװ ןוא = .קעװַא ךיד טקיש טָאג

 .קיבייא ףיוא ריד ןשיווצ ןּוא

 -לָאמ םּוצ טצעועג ךיז ךלמ רעד טָאה ,שדוח"שאר ןעוועג זיא סע זַא ןוא ;דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב ךיז דוד טָאה *

 זיא ןֶתָנֹוהי ןּוא ;טנַאװ רעד ייב ץיז םעד ףיוא ,לָאמ עלַא יװ ױזַא ץיז ןייז ףיוא ןסעועג זיא ךלמ רעד ןּוא* .ןסע טײצ

 טשינרָאג טָאה לּואָש ןוא * .קידיײל ןעװעג ויא טרָא סדוד ןּוא ;ןלּואָש ןּופ טייז ןייב ןסעזעג זיא רַנבַא ןּוא ,ןענַאטשעג

 .ןיירמוא יאדווא זיא רע ,ןייר טינ ויא רע ;סָאד זיא הביס ַא :טרעלקעג טָאה רע םורָאװ ,גָאט םענעי ןיא טדערעג

 טָאה ,קידייל ןעוועג זיא טרָא סדוד זַא ,גָאט ןטײװצ םעד ,שדוחישאר ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןּוא יז |

 ?טײצלָאמ םּוצ טנייה יא ןטכענ יא ןיִשָי ןופ ןוז רעד ןעמּוקעג טינ זיא סָאװרַאפ :ןוז ןייז ןֶתָנֹוהי וצ טנָאזעג לּואָש
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 חכ תיִבדע ידמעמ דוד לאש לאשְנ לּואשתַא ןָתְנהְ שנ
 כ אָֹהְו ריִלָּב ול החפְשמ הבז יִּכ אנ ִנֵתְּלַׁש רָמאו :םֶחֶל |

 אונ הָטְלָּמִא ךיִניֵעְּב ןַח יִתאָצְמִא הָּתַעְו יחֶא ילדה
 דלֶּמִה ןחָלְׁשילֶא אָב"אֹל ןּכילצ יִחָא-תֶא הָאְרֶאְו
 ל תודרמה תוענךב ול רֶמאַֹּו ןְסֶנוָהיִּב לאש ףאזרחיו
 תֶשָבְלּ ּךֵתֶׁשְבָל ישיִָבְל התא ךתבהיק יִּתְעַָי אוָלֲה
 אל הָמדֲאָה-לע יח ישב רשֶא םימיה"לכ יִּכ :דמא תורע
 יִכ ילֶא ותא חקנ חַלֶׁש הָעעְו ךתוכְלמו הָּתַא ןוּכִת אל
 בל וילא רֶמאַֹּו יָא .ליִאׁש-תֶא פני ןעו  :אוד תֶוְמְדְב
 ש ויִלָע תיִנֲחַה-תֶא ליָאָׁש לֶטֵיו :הֶׂשֶצ המ תמוי הָּמָל
 -תֶא תיִמָהְל ויָבָא םֶעָמ איה הָלָכייִּכ נה עדיו ותפהל
 דל לכָאדאְלְו ףא"ירָחּב ןסְלָשה םִעֵמ תהי םקיו :דֶוְ
 ומְלְכַה יִּכ רוָד-לָא בַצָעְנ יִּכ םֶחל ינשה שָדָחַהְדְּב
 הל דוד דעומל הֶדָּׂשַה ןֵתנהְי אצמ רקפב יִהְיַו = ּווְבֶא
 ל םיִצֲחַה-תֶא אָנ-אָצְמ ץר ולעְנְל רֶמאּי מע ןטק רע
 ורבעַהְל יִצְחַה הָרָיאוהְו ץֶר רעגה הָרֹומ יא רֶׁשֲא
 ל תולקי ןֵתָנהְי הָרָי רֶׁשֲא יִצַחַה םוקְמידע רעה אֵבַָו
 ;הרָאלְָ ףממ יִצְחַה אוָלֲה רמא רעה יִרָחֶא ןְתנְהְ
 חל פלי דמעת"לא השוח הרהמ רעה יִרָחֶא ןִמְנוהְי ארק
 טל עדיאל רַעְנהְ :וינדאילָא אבו 'צחההתא ןֶתנהְי רע
 מ ןתנוהי ןתינ :רֶבְדִהדתֶא יִעְדָי דודו ןְתֶנֹוהְי ּךא הָמּוָאְמ

  {רישָה איִבָה ךל ול רֶמאַָ ול-רֶׁשֲא רעדל ויְָּכ-תֶא |
 אפ וחתשיו | צְרַא יִּפַאְל לפיו בָגְנה לצאמ םֶכ דודו אָּב רענה
 ּוהֲעַר-תֶא שיא ככ ּודֲעַר-תֶא ׁשיִא שי םיִמָעְּפ ׁשֵלֶׁש
 במ שא םִלָׁשְל ךל ךודל .ןָתְנִהְו מאה לידנִה וָד-דַע
 יב החי הָוהְי רמאל | הָוהְי םַשְּב ּונְחַנֲא ּוניֵנְׁש נְֲַׁשִ
 . :םלועידע דער כו יעְרז זו ְךניִבּו

 ןאכ דע "במ | .ייק םיצחה ,ל

  .טמעשרַאפ םיא טָאה רעטָאפ ןייז

 .םיא טימ ןעוועג זיא לגני ןיילק ַא ןוא ,ןדוד טימ טכַאמענּפָא ןעװעג ויא סָאװ טייצ רעד
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 ךיז טָאה ןְטעבפָ :ןלּואָש טרעפטנעעג תהי טָאה 5

 טָאה רע וא" ;םֶחָלתיִּב ןייק רימ יב דוד ןטעּבעגּפָא

 -רעפּפָא ןַא םורָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,ןייג ךימ זָאל :טגָאזעג

 ןּוא ,טָאטש ןיא זדנוא ייּב ויא החפשמ רעד ןּופ גנוטכָאלש

 ביוא ,דנּוצֶא ןוא ;ןלױפַאּב רימ טָאה רע ,רעדּורּב ןיימ

 ,ךימָאל , גיוא ענייד ןיא .טייקילעוטייל ןענופעג ּבָאה ךיא

 .רעדירּב עניימ ןעז ןוא ,ןּפַאכרעּבירַא ךיז ,ךיד טעב ךיא

 טָאה יי .שיט סכלמ םּוצ ןעמּוקעג טינ רע זיא רעּבירעד

 רע ןּוא ,ןענֶתָנֹוהי ףיוא ןלּואָש ןופ ןרָאצ רעד טמירועג

 -רעדיװ רעטרעקרַאפ ןופ ןוז ּוד :טנָאועג םיא ּוצ טָאה

 -רעדסיוא טסָאה ּוד זַא ,טינ ןעד ךיא סייוו ,טייקינעפש
 דנַאש רעד ּוצ ןוא דנַאש ןייד ּוצ ,ןיָשָי ןופ ןוז םעד טלַײװ

 ןּז רעֶד ןמו"לּכ םורָאװ** !טײקטעקַאנ סרעטומ ןייד ןופ
 הכּולמ ןייד ןּוא וד טסעוו ,דרע רעד ףיוא טּבעל ןשי ןּופ

 םיא םענ ןּוא קיש ,דנּוצַא ןוא .דנַאטשַאּב ןייק ןּבָאה טינ

 -טנעעג ןֶתָנֹוהי טָאה * .םיא טמוק טיוט םורָאװ ,רימ ּוצ

 -רַאפ :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןלּואָש רעטָאפ ןייז טרעפ

 ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ ?ןרעװ טייטעג רע לָאז סָאװ

 ,זיּפש םעד םיא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא לּואָש טָאה +*

 סָאד א ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןָתֶנֹוהי ןּוא ;ןפערט ּוצ םיא

 / ;ןדוד ןטייט ּוצ רעטָאפ ןַײז ייּב ןסָאלשַאּב זיא

 ;ןרָאצמירג ןיא שיט ןופ ןענַאטשעופיוא ןָתָנֹוהְי ןיא **

 ןייק ןסעגעג טינ שדֹוח ןופ גָאט ןטײװצ םעד טָאה רע ןּוא

 ליוו ןּוא ,ןדוד ןגעוו טמעלקעג ךיז טָאה רע לַײװ ,זיײּפש
 וצ ,דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןֶתָנֹוהי זיא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג ויא סע ואיי

 טנָאזעג טָאה רע ןּוא **
 ליפ ַא ןפרָאװעג טָאה רע ןּוא ,ןפָאלעג לגני רעד זיא .ףרַאװ ךיא סָאװ ןלייפ יד טשרָאקַא ןיפעג ,ףיול :לגניי ןייז ּוצ

 ױזַא ,ןפרָאװעג טָאה ןֶתְנהְי סָאװ לייפ רעד ןופ טרָא םעד ּוצ ןעמוקעגוצ זיא לגני רעד יוו ןּוא *  .ןגָאױצרעּבירַא םיא

 םעד ןפּורעגכָאנ טָאה ןֶתָנֹוהי ןוא *  .ריד ןּופ וצניהַא ךָאד ויא ליפ יד :טגָאזעג ןּוא ,לגנִיי םעד ןפּורעגכָאנ ןֶתָנֹוהי טָאה

 ּוצ ; ןעמוקעג וי זיא א ןוא ,ןליפ יד ןבילקעגפיוא טָאה לגנִיי סנֶתָנֹהי ןוא .ןלעטשּפָא טינ ךיז טסלָאז ידו לייא ,רעכיג :לגניי

 0/0 | .רַאה ןייז

 יע תהי טָאה = -רָאו רעד ןופ טסּוװעג ןּבָאה דוד ןּוא ןֶתָנֹוהְי רָאנ ,טסווועג טשינרָאג ןּופ טָאה 1 לגעי רעד ןּוא י*

 .טָאטש ןיא ייז גנערּב ,ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,לגניי ןייז ּוצ ןפַאװ ענייז ןּבעג

 םינפ ןיז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא ,טייו"םירֶד ןופ ןענַאטשעגפיוא דוד זיא ױװַא ,ןעגנַאגעגקעװַא ויא לגני רעד יו + |

 ןטימ רענייא טנייוועג ןּוא ,ןרעדנַא םעד .רענייא טשוקעג ןּבָאה יז ןוא .לָאמ יירד טקובעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע רעד ּוצ

 | \ .ןגיטשעגרעּביא טָאה דוד ויּב ,ןרעדנַא

 ,טָאג ןופ ןעמָאנ םייּב ןרָאװשעג עדייב ךיז ןּבָאה רימ סָאװ וקנעדעגו ;םולשב ייג :ןדוד ּוצ טנָאזעג טָאה ןתָנֹוהְי ןוא <

 .קיבייא זיב ןעמַָאז ןייד ןשיווצ ןּוא ןעמָאז ןיימ ןשיווצ ןּוא ,ריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצ ותודע ןַאנ ןייז לָאז טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא |
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 -טכָא הָבֹנ יחד אלו !ריִעָה אב ןַתְנוהיו ר למן םק : דעגקעװַא זיא : ןיא ענַאטשענּפיױא זיא רע ןוא* אב

 רֶמאֹו ד תאָרְקל לָמיח דרחו | ןהפה ךלמיחא 0 .טָאטש ןיא ןײרַא זיא ךֶתָנֹוהי ןּוא | ;ןעננַאג |

 .רִוָּד רָמא דָא | יא ׁשיִאְו ףלבְל הֶּתִא ַעוּדַמ ול 3
 -לַא ׁשיִא ילַא רֶמאָו רֶבָד יִנִצ ֶלֶּמַה ןהפה ךֵלֶמיחַאַל םעד ךֶלֶמיַא וצ .בֹונ ןייק ןעמוקעג ויא דוד ןוא*

 ףתיצ ראו חלש יו יכנא"רשא א הָמָֹאְמ עַדָי טָאה ןּוא ,ןגעקטנַא ןדוד טליײַאעג טָאה ךלֶמיִחַא ןוא ,ןהפ

 "המ הָתַעְו יִנמְלַא ינלְּפ םוקמדלא יתְעדוי םיִרָעְגַר-תֶאְו ר זיא רענייק ןּוא ,ןײלַא ּוטסיּב סָאװרַאפ :טנָאזעג םיא ּוצ
 :תוצמה וא יִדָיְב הָנְּת םָחָל--הָּׁשִמֲח ךְדָיתַחַּת שי :ןהפ םעד ךֶלֶמיחַא וצ טגָאזעג דוד טָאה* .?ריד טימ טינ

 יד תַחַּת--לֶא לח םָחְלִא רמאיו דִוָד-תֶא ןתכה ןעיו ּת "עג רימ ּוצ טָאה ןּוא | ,ךַאז א .ןליופַאב רימ טָאה ךלמ רעד |

 :זדשאְמ א םיִרָעִנה ורמשניםא שי שדק םֶחָל-ְאייֵּכ סָאװ ןגעװ ךַאז רעד ןופ ןסיוו טשינרָאג לָאז רעניק :טגָאו
 -הָרְצִע הָשאדסִא יִּכ ל רמאֹ ןְהֹּכַה-תֶא רדוד ןעוו ו

 יד ןּוא ;ןליופַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןּוא ,ךיד קיש ךיא
 אוהו שדְל םיִרַעְנִהַלְכ יו יִתאַצְּב םשֶלש לִמְתַּכַמִמ

 שרק ןֵהֹּכַה לִי :יִלָּכַּב שוקי םֹיַהייֵק ףַאָו לה ְךֶרֶד ו ={ -טרָא םענעי ןוא םענעי ןיא טלעטשַאּב ךיא ּבָאה ןעגנוי
 ברה םיִנָּפַה םֶהָל-םֵאייּכ םֶחָל םָׁש הָיָה אל י ימה ןיימ ןיא ביג ןטנַאה ןייד רעטנוא ָאד זיא סָאװ ,דנּוצַא ןּוא *

 = שיא םִשו ;וחְלְלַה םֹויְּב םח םֶחָל םושל הָוהְי יִנָפְלְמ ח = טָאה* .ךיז טניפעג סע סָאװ רעדָא ,ןטיורּב ףניפ ַא טנַאה
 גאד ומשו הָוהְי ונפל י רָצְעְנ אוהה םֹיַּ לואש * ידבעִמ קידעכָאװ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןדוד טרעפטנעעג ןהפ רעד

 דד .רָמא .לואְשְל רֶׁשֲא םיִעֹרָה ריִּמַא .יִמֹדֲאָה 5 קילייה דולב רָאנ ,טנַאה ןיימ .רעטנוא ָאטינ זיא טיֹורּב
 -רֶׁשֲא י יִמְׁשִלְּפַה תיל ! ברח כה רמי 0 ?ץּוחָנ \ | וצ טָאה ןוא ,ןהפ םעד טרעפטנעעג דוד טָאהי 0 .ּבײװ ַא ךלמה"רבד היהיּפ :ידָיב יתחקל"אל כי יפרח 1 ע ך 1 1 ופ טיהענּפָא רָאנ יז ןּבָאה ןעגנוי יד ּביוא ,ָאד ןיא טיורב -טםֵניִּכ בֶרָחיֹוא תיגח ּךְדי-תַחְמ הפדשי ןיִאְו ְךֶלֶמיֲִאַל |

 יִרָחֶא הֶלָמשב הָמּול .איהדהנה ָלֵאָה קַמַעְּב ו ָתיִכַה = ודנוא ןופ ןטימרַאפ א בײ א ,רָאװרַאפ :טגָאזעג םיא
 הָתָל תֶרֶחַא ןיִא יִּכ חל ְל-יחַקּת הקאדמא רֹוּפֲאָה יד ןּופ םילפ יד ןּוא ;סױרַא יג ךיא זַא לָאמ עלַא יװ יוזַא
 קג | ל הָנְנת המ ןיא ךד רֶמאֹּה * הָוַּב* רעגייטש רעד ויא סָאד ןוא ;קילײה ןטלַאהענ ןרעוו ןעגנוי
 ׁשיִכָא--לֶא אביו לואש ינפמ או קה"דווב חרבו דוד יז טעװ סקילײה ו ןַא ,טנייה ןיוש לוו ןוא ,ןקידעכָאװ טימ

 רִוָד הָ--אֹולֲה ולא שיִכָא יֵדְכַע ּזלְמאֹל :תֶנ ךלמ . היי | עלכ רעד ןוא
 טואש הֵּכִה רמאל תולחמב ונע הל אולה | ץראה ךלמ /-3-

 תֶלֶאְה םיִרָבְּדַה-תֶא וָד טֵׂשָיו !וִתֹבְבִרְּב דֶוָָו טאב ;  םורָאװ ;סקילײה ןּבעגענ ןהפ רעד םיא טָאהי)
 / יי | טיורּב סָאד ויולב רָאנ ,טיורב ןייק ןעוועג טינ זיא ןטרָאד

 ס'סב התפ '₪* = קוסס עצמאב אקספ | חתפב םה קיזב ץמק 'י ליצכ '3 - יי ----ו | 0
 | ירק לוחנבוב = חק וסלאב רַאֿפ ןופ ןרָאװעג ןעמּונענּפָארַא זיא סָאװ טכיױעגנָא ןופ

 .ןרָאװעג ןעמּונעגקעװַא זיא סע סָאװ גָאט םעד ןיא ,טיורּב םערָאװ ןגײלוצקעװַא ידּכ ,טָאנ

 | ןייז ןוא ,טָאג רַאפ ןטלַאהענפיוא ךיז טָאה סָאװ גָאט םענעי ןיא טכענק סלּואָש ןופ ןַאמ א ןעװעג זיא ןטרָאד ןוא* =

 | .ןלּואָש ייּב סָאװ רעכּוטסַאּפ יד ןּופ טפיוה רעד ,ימֹודַא רעד גָאֹוד ןעװעג זיא ןעמָאנ

 וליפא םורָאװ ?דרעווש ַא רעדָא זיּפש ַא טנַאה ןייד רעטנוא ָאד ָאטינ זיא ןּוא :ןכֶלֶמיחַא וצ טגָאזעג טָאה דוד ןוא* |

 .קילײַא ןעוועג זיא ךלמ םעד ןּופ ךַאז יד לײװ ,ךיז טימ ןעמונענטימ טינ ךיא ּבָאה ,ןפַאװ עניימ וליּפַא ןּוא ..דרעווש ןיימ

 -עגנייַא יז זיא ןָא ,הָלֶא לָאט ןיא ןוָאלשעג טסָאה וד סָאװ יּתשַלּפ םעד תַילָנ ןופ דרעװש יד :טנָאזעג ןהפ רעד:טָאה י*

 .ָאטינ ָאד זיא ריא ץּוח ערעדנַא ןייק םורָאװ ,םענ ,ןעמענ ריד יז טסליוו ּוד ביוא ;דֹופָא םעד רעטניה ךּוט ַא ןיא טלקיװ

 | ב .רימ יז ביג ;ןכיילג ריא ָאטינ :טגָאזעג דוד טָאה א

 ךלמ םעד שיכָא ּוצ ןעמּוקעג זיא ןּוא ,ןלואָש ןופ ג גָאט םענעי ןיא ןפָאלטנַא זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ויא דוד ןּוא יי

 בנה יי תג ןופ
 דמעד ףיוא טינ ןעמ טָאה ?דנַאל ןופ ךלמ רעד דוד טינ סָאד אי :םיא ( וצ + טנָאועג ןשיכָא ופ טכענק יד ןּבָאהי יי

 = אז ּוצ יװַא ,ץנעט טימ ןעננוזעג ןקיואד

 ,ןטנזיוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאה לּואָש

 ?ןטנויוטנעצ ענייז ןיא דוד ןּוא

 רַאפ טַאהעג ארֹומ רעײז טָאה רע ןוא ,ןצרַאה ןיא רעטרעװ עקיזָאדיד ןעמּונעגנײרַא ךיז דוד טָאה= <"
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 די "תֶא שי +:תוידלמ שיק ןנפמ ראָמ ארו יִבָבְלּב
 .רעשה .תֹותָלַּדילַע ו ותו םדיב .ללהֶתַ םֶהיֵניֵעְּב ומָעַמ
 = טטקץק-לָא וריר דר
 ₪ רמה ;יִלֶא ותא ּואיִבָּת מל ותשמ ׁשיִא ואְרת הוה
 דקה לע של התא םָתאֵבֲהיְּפ יִנָא םיִעָגֶשִמ

 | / ן :יתיִבא אבי |
 הם 0 .

 א לחא ועמשיו םלדע .תרטמ"לא טלמו םלמ י בו הד דלה
 ג =ילָכ ויָלֵא ַצּבְַתִו והָּמָׁש ויִלַא ידיו ויבָא תילו
 - שָפְָהרַמ ׁשיִא-לָבו אָׁשֹנ יָלירָׁשַא ׁשיִא-לָכְו קֹוצָמ ׁשיִא
 / גדל | י:שיא תוֶאמ .עַּבְרַאְכ מע יהי רשל הע יקי
 חתצְי בָאומ למלא | מאו בָאומ הָּפְצִמ םָשִמ דוד
 יל--הׂשעי--המ .עדא רֶׁשֲא דע םֶכְּתִא מאו יִבָא א
 ר יִמיילָּכ מע יִבְׁשו בָאֹומ למ י ינפיתֶא םמנו :םיקְלֶא
 ה םשת אֵל דלא אינה דג רֶמאַֹּו !הָרּוצּמַּב דוָדתֹוִיָה
 רעו אֵבָיד דוד רלב הָרּוהְי ץרא דל ָתאָכּו ל הָדּוצְמַּב

 ו רׁשֲא םישנאו דוד עד יִּכ לואש עַמְׁשיו = ּ!תֶרֶח -
 ותינחו מרב לָׁשֲאֶה"תַחַּת הָעְבִּנַּב בש טאָ ּתִא
 "דל לואש רֶמאַֹו .וילָע םיִכָצַנ וידְּבַעְיָכְו ליב
 < "יב .ןֵּתִי םֶנְלְכִל"ִַנ יניִמְי יֵנְּב אָנ-ּועְמׁש .וָלָע םיִבָצִּנַה
 - יִרָׂשְו םִיפָלֲא ירש  םיִׂשָי כלכל םיִמָרְכּ תיִָׂש ישי
 ח חתְרְכְּב ינוָא-תֶא הלאו לע םָכְלּכ םֶּתְרַׁשָק יִּכ תואמ
 = ית יָָא--תֶא הלו יִלָע םֶּכִמ .הָלח--ץיִאְו ישב ינְּב
 0 5 | הזה םֹיַּכ בראל יֵלָע יִּדְבַע-תֶא יִנָּב םיקה

 יִתיִאְר מאי לואשדירבעהלע בָצְנ אּוקְו יִמֹרֲאָה גאה |
 י ןל-לֵאְׁשִו :םוטִחֲאְדִּב ךֵלֶמיחֲא-לֶא הָבנ אב יֵשִיןְּב-תֶא
 | ווק ןתנ יָתׁשלּפַ תל בדה תאו יִל ן ןח החי הָוהיב

 < טראלאאינ'ה בב -.עייסב תפס א ,תכ

 א לאומש

 רט יִדָבֲע-לָא- שיבא רַמא

 יב
 רָאפ לש ןייז ןטיבעג רע טָאה < .תַג ןּופ ךלמ םעד ׂשיכָא
 ןוא ,ייז רַאפ טכַאמעג:עגושמ יז טָאה ןוא ,ןגיױא ערעיינ
 ןעער טזָאלעג ןוא ,רעיוט ןופ ןריט יד ףיוא טנכייצעג טָאה
 וצ .טנָאועג שיכָא טָאה * .דרָאּב ןייז ףיוא .ץכעייפש ןייז

 סָאװ .ךָאנ ,עגושמ זיא שטנעמ ַא טעו ריא זַא :טכענק עניו |

 סָאװ ,םיעגושמ רימ ןלעפ יצ 5 ?רימ ּוצ םיא ריא טננעֶרּב

 יב .עגושמ ₪ וצ .ןקיזאדמעד טכָאָרּבעג רימ טָאה ,ריִא

 <> הוה ןיימ ןיא ןעמוק רעקיזאררעד לָאז רימ

 עא א ןיא .ןטראד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ו וא דוד זואי - ר

 .םֶלּודע .ןופ .לײה רעד וצ ןרָאװעג ןענוהטנָא 7

 ןופ לה .עצנַאג סָאד .ןוא רעדירב עשו טרעהרעד ןּבָאה

 | .;םיא וצ יהא טרעדינעפָארַא ןּבָאה : ןוא ,רעטָאפ יי

 א ,רָאנ כ םיא ּוצ ןבילקעגפיוא ךיז ןּבָאה סע ןוא* 0

 טָאה סָאװ שטנעמ ַא ַא רָאנ וז א ,רעטקירדעג ַא .שטנעמ

 ;טימעג רעטיב ָא טימ טטנעמ א רָאנ וו .ןוא ,בֹוח ילעב ַא

 סע ע וא יד רעביא ןַאמטּפױה א רַאֿפ ןרָאװעג זיא רע ןוא

 0 ,ןאמ טרעדנה ריפ םּורַא םיא טימ ןערעג ךענ"ו

 הפצמ ג ןיק ןטרָאד ןופ ןעננַאגעגקעװַא זיא דוד ןוא* / \

 ךיא , לָאז :בָאֹומ ןופ ךלמ םוצ טנָאזעג טָאה רע ןוא , בָאֹומ

 ּוצ רעטומ מ ןוא רעטָאפ ןיימ ןעמוקסױרַא ,ךיד טעּב
 טעו ו טָאג סָאװ ו ןסיח לעװ ךיא ןענַאװ ןיב ,ךייֵא יב ןיז

 | י ,רימ טימ ןָאט

 סָאװ עט ט עלא םיא ריב  ןסעועג 2 יז ךא ,בָאֹומ ןופ ךלמ םעד י רַאפ ןריפ ! וצ טכַארּבעג יז טָאה רע ןואי

 .גנוטסעפגרַאּב רעד ןיא ןעװעג ויא דוד
 ןיא ₪2 טסלָאז ןוא , ,םיק .געוטסעפנרַאב | רעד ןיא ןצז .שינ טסלָאז :ןדוד ו טגָאועג טָאה איבנ רעד דֶנ אי /
 | -תַרָ | דלא יא ךעמוקעג 1 זיא רע א ,ןעננַאגעג * דוד דואל ..הדוהי \ ד

/ + 

 .ןענַאטשעג ןעניז טכעלק ענייז עלַא ןוא ןטנַאה ןייז ןיא זיֿפש 1 שמ ,הָמְ יא םובנקסירַאמַאט םעד רעטנוא ,הָעבְ
 ,רעעמינב ריא ,טשרָאקַא טרעה :םיא םּורַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ טבענק ענייז ּוצ טגָאזעג לּואָׂש טָאה'  .םיא ןּבעל
 ."טפיוה רַאפ .ןכַאמ ןעמעלַא י ךייַא רע טעװ ,רענטרעננַײװ ןוא רעדלעפ ןּבעג ןעמעלַא ךייַא ןיִשי ןופ ןוז רעד ןעד טעװ
 טקעלּפטנַא רענייק ןוא ,רימ ףיוא טנוב ַא טכַאמענ עלַא טָאה ריא סָאװ* ,טרעדנוה ןופ טיילטפיוה ןוא ,טנזיוט ןופ טול |

 - ןּוא רימ םוא ךיז טרעמיק ךייַא ןופ טינ רענייק ןוא ישי ןופ ןוז םעד טימ דנוב ַא טסילש ןוז ןיימ ןעוו ,רעיוא ןיימ טינ
 מאט ןקיטנייה יװ יֹוזַא ,רערעיול א רַאּפ רימ ףיוא טכענק ןיימ' 'טלעטשעננָא טָאה ןוז ןיימ זַא ,רעיוא ןיימ טקעלפטנַא
 - ָאה יא 'נטנָאועְנ טָאה רע ןוא .,ןלואָׂש ןופ טכענק יד טימ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ימֹודַא רעד גָאֹוד ןפורעגּפָא ךיז טָאהי
 טָאג יב םיא רַאפ טנערפענ טָאה רע ןוא .ןבּוטיחַא ןופ ןוז םעד ְךֶלֶמיחַא ּוצ בֹונ ןייק ןעמוק ןיֵשי ןופ ןוז םעד ןעועג

 8 ףבענעג םיא רע טָאה לתשלפ םעד תל ןּופ דרעווש יד ןּוא ,ןבעגעג םיא רע טָאה גנורעצ ךיוא |



 א לאומש | יי = 4204

 ןוז םעד ךֶלֶמיחַא ןפור טקישעג ךלמ רעד טָאה יי

 ןייז ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןּוא ,ןהפ םעד בּוטיחַא ןּופ

 זעג עלַא ןענייז יז ןוא ;בֹונ ןיא סָאװ םינהפ יד ,רעטָאפ

 ,טשרָאקַא רעה :טגָאזעג לּואָש טָאה* .ךלמ םיצ ןעמּוק

 ןיימ ,ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג רע טָאה .ןבּוטיחַא ןופ ןוז ּוד

 ריא טָאה סָאװרַאפ :טנָאזעג םיא ּוצ לּואָש טָאה * .רַאה

 ןעוו ,ןיֵשָי ןופ ןוז רעד ןּוא ּוד ,רימ ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג

 טנערפעג ןוא ,דרעװש ַא ןוא טיורּב ןּבעגעג םיא טסָאה ּוד

 רַאפ רימ ןגעק ןייטשפיוא לָאז רע ידפ ,טָאג ייּב םיא רַאפ

 -עג ךֶלֶמיחַא טָאה י* ?ָאט ןקיטנײה יװ יװַא ,רערעיול ַא

 ןשיווצ רעוו ןּוא :טגָאזעג טָאה ןוא ,ךלמ םעד טרעפטנע

 םעד ויא סָאװ ,דוד יװ טּבױלגַאּב זיא טכענק ענייד עלַא

 ןּוא ,ךַאװּבײל ןייד רעּביא רַאה רעד ןּוא ,םידייא סכלמ |

 ןּבױהעגנָא טנייה ןעד ךיא ּבָאה * זיוה ןייד ןיא ןעועגנָא

 רעד לָאז !ןייז ךיא לָאז טיהַאּב ?טָאג ייב םיא רַאפ ןגערפ

 םעד ףיוא ,טכענק ןייז ףיוא דשח ַא ןגײלפױרַא טינ ךלמ
 ןופ טָאה טכענק ןייד םורָאװ ,רעטָאפ ןיימ ןּופ ויוה ןצנַאג

 .סיורג רעדָא ןיילק ,ךַאז ןייק טסווועג טינ םעלַא םעד

 ,ןּברַאטש ּוטּומ ןּברַאטש :טנָאזעג ךלמ רעד טָאהײ

 = = .רעטָאפ ןייד ןופ ויוה עצנַאג סָאד ןוא ּוד ,ְךֶלֶמיחַא

 סָאװ סרעפיול יד ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא יי

 טיט ןּוא ,םּוא ְךייַא טיירד :םיא ןּבעל ןענַאטשעג ןענייז

 טימ ןעוועג זיא טנַאה רעייז ךיוא ליוו ,טָאג ןופ םינהפ יד

 1 ,גכ-וו,בכ

 .תֶאְוןַהֹּכַה בּוטיִחֲאְדִּב ּךֵלְמיִחֲא-תֶא ארקל ךלֶמַה חלשמ אי
 :ךֶלָּמַה-לֶא םֶקְכ ואָבָיַו בֶנְּב רשא םיִגהְכַה ויָבָא תיֵּב-לָּכ

 +ינָֹא יִנְנִה מאו בומיִחַאְדִּב אָניעַמְׁש לּואְׁש רֶמאֵּו = בי
 ךְְַּּב ישיִדְבּו הָתַא יִלָע םֶּתְרׁשק הֶּמִל לואְׁש ולא מא
 םּוַּכ בֶרֹאָל ילֶא םוָקָל םיִהֹלאַּב ול לֹואֶׁשְו בֶרָחְו םָחָל ול

 -ילָכְב יִמּו רמאוו דֵלֶּמַהִתֶא ְךַלְמיִחַא ןץו = הק ד
 ךתְַמְׁשִמ--ללֶא רקו ךלטה ןתחו ןֶּמִאְנ דוְּכ ליִרְבַע
 הָליִלָח םיהלאב ולדלואשל יתקחה םוה :דֶתיִבְּב דָּבְכִנו
 דאק יפ בָא תּבילָכְּב רֶבָד ודְבַעְב ךֶלֶּמַה םשַײלַא יל
 ךקמה רמא :ליִדָנ א ןטק רָבָּד תאֹזלְכב ךדְבַע עַד

 יג ט

 "ירש 5

 ְךלֶּמַה רֶמֹו:ךיִבָא תיּבילְכְהֶּתַא ךֶלֶמיִחֲא תמָּת תמ =
 --טבֵנ יִּכ הָוהְיינהְּכ  ּתיִמָהְוּוּ ויָלָע םיִכָעִּנַה םיצרל
 ןנוָא-חֶא וָלָנ אָלְו אוד ַחָרֿביִּכֹוְדָייִכְו דודיסע םֶי
 ינֲהְכְב עֶנְפִל םִדָי--תֶא ַחֵלֶׁשִל למה יֵדְבִע ּוֿבָא--אלְו

 םבִַהְּכּב נפו הָּתַא בֶפ דל ּךֵלֶּמַה רֶמאֵּו :הָוהְי חי
 םויכ | תֶמּיַו םיִנֲהְּכַּב אוה עפ ימדָאה יוד בו

 בָנ תֵאְו :דָב דופא אשנ ׁשיִא הֶּׁשִמֲחַו םינמש אּוהַה שי

 יללועְמ הָׂשִא-דַעְו ׁשיִאֵמ בֶרֶחיִפְל הָּכִה םיִנהְכַה-ריִע
 דָחֶאְדִּפ טלֶּמִיַו :בֵרָחיִפְל הָשָנ רָֹמֲחַו רושו קניידֲעְו כ
 דענירודירחא חְָבִרַתְִכָיַמשּו בוטחאדב ְךלמחֲאלּ
 דוד רֶמאֹיו ;הָוהְי יִנֲהְּכ תא לאש גרה יּכ ְךֶוָדְל רָחְָבִא ככ

 דגַהיֵּכ יִמֹדֲאָה עוד םֶׁשייֵּכ אוהה םּב יעדי רָתְיְבאְל
 הדָבְׁש :יֶבֶא תיֵּב ׁשֵפָנ-לכְב יתבס יִכְנָא ליִאְׁשְל דיג גכ

 ךֵׁשְּפנ"תֶא ׁשֵּקבְי יׁשְפנ-תֶאׁשֵּקַבְי-רׁשֲא יִּכ אָריִּת-לַאיִּתִא
 | :יִדָּמִע הָּתַא תֶרֶמְׁשִמייֵּכ

 גכ |

 הָליִעְקְּב םיִמָחְלִנ םיְִׁשִלְפ הגה רֶמאל ךֶוְדְל ודגנ א
 ק גאל תי קרתא זי | הדתו'וט

 ירק גאח "בכ
 ורק גאוד יק ולא 'גי ,בכ

 ףןומסב יוצ "2 :

 ןּופ טכענק יד רעּבָא .רעיוא ןיימ טקעלּפטנַא טינ ןּבָאה ןּוא ,טפױלטנַא רע זַא טסּוװעג ןּבָאה ייז לײװ ןּוא ,ןדוד

 טגָאועג ךלמ רעד טָאה * .טָאג ןּופ םינהפ יד ףיוא ןלַאפּוצנָא טנַאה רעייז ןקערטשסיוא טלָאװעג טינ ןּבָאה ךלמ

 יעגנָא זיא רע ןּוא ,טיירדענמוא ךיז ימֹודַא רעד גַאֹוד טָאה .םינהֹּכ יד ףיוא וצדלַאפ ןוא ,םּוא ּוד ךיז "רד :ןגאוד ּוצ

 - ,דּוּפָא םענענייל ַא ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ןַאמ קיצכַא ןוא ףניפ גָאט םענעי ןיא טײטעג טָאה ןוא ,םינהפ יד ףיוא ןלַאפ

 דניק ַא ןופ ,יורפ ַא וי ןּוא ןַאמ ַא ןופ ,דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשעג רע טָאה םינהפ יד ןופ טָאטש יד בֹונ ןּוא 2

 | \ יה .דרעווש ןופ ףרַאש ןטימ ,ספעש ַא ןּוא לוייא ןַא ןּוא סקָא ןַא ןּוא ,ןקידעויוז ַא זיב ןּוא

 זיא ןּוא ,ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא ,רֶתָיבָא ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןבּוטיחַא ןופ ןוז םעד ךֶלֶמיחַא ןּופ ןוז ןייא ןוא 5

 -עג דוד טָאה ** .טָאג ןופ םינהפ יד טעגרהעג טָאה לּואָש וָא ,ןדוד טלייצרעד טָאה רֶתֶיבָא ןוא = .ןדוד ךָאנ ןפָאלטנַא |

 -רעד רע טעװ ןלייצרעד זַא ,ןטרָאד זיא ,ימּודָא רעד גָאֹוד ביוא ,גָאט םענעי ןיא טסּױװעג ּבָאה ךיא :ןרֶתָיבֶא ּוצ טגָאז

 טינ טסלָאז ,רימ ייּב ץיז** .זיוה סרעטָאפ ןייד ןופ תושפנ עלַא ןּופ טיוט םעד ןיא הביס יד ןעװעג ןיּב ךיא .ןְלּואָש ןלייצ

 ..רימ ייּב ןייז וטסעוו טיהעגפָא לײװ ;ןּבעל ןייד ןכוז טעװ ,ןּבעל ןיימ ןכוז טעװ סָאװ רעד רָאנ םורָאװ ;ןּבָאה ארומ

 .ןרעייש יד ןביור יז ןּוא ,הָליֵעק ףיוא המחלמ ןטלַאה םיתשלפ יד ,עז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה י נר



 16-2 ,גכ

 ב רמאל הָוהיִּב רָוָּד לֵאְשּיַו !תונָרָנַר-תֶא םיקש הָמַהְו
 ₪ רָמאְ = הלאה של יתיפהו ,דלאה |

 סטאר הָרּוהיִּב הפ ונח הנה ולא ל דוד ישנצ ּורְמאֹּ
 י ףסונ  !םיִתְשִלְּפ תוכְרעֶמיילֶא הלעָק לי ףאו
 דר םוק רֶמאֹיַו הָוהְי והיו ההיפ לואְשל דוד דע

 יי

 = ה לָׁשָנֲאַו דוד ךלמ יב םיִתְׁשִלְּפתֶא ןתנ יא הל
 זבה ךיו םֶהיֵנְקִמ-תֶא גהה םיִָׁשלְּפַב םֶהלַו הליעק
 ַֹרְבִב יהו = לע יבשי תֶא דוד עשיו הָלּודְ דֶכִמ
 :ודָיְּב דֶרָ .דופֶא הליצק רָוח-לָא ךְלמיחַאְדִכ רָתָיְבָ
 ותא רֶּכִנ לּואָׁש רֶמאָּ וליעק דוד אָביִּכ לּואָשְל ריי
 ;יִרְבּו םיִתְלִ ריִעָב אבל רגסנ יב יריב .םיהלא

- 

 וי

 ה דליק תֶדֶרָל הָמָחְלִּמַל םִעָה-לָּכיִתֶא לאש עמשיו
 ט אש ל יי דד עדו עא דלא רֶצָל

 1 יא א 4 = ה ו" 6 - יט 7 2 3 1 -
 5 יי צי = 1 וי 1" == גל

 דמא 2 לי אנדה האר ההד ר
 בי יתא הלינק ילע ורָגְסִיַה דוָד רָמאָו |  :רֵדִי הָוהְ
 + דוד םקנ :ּורנְִי הוה רָמאמ לאש דָיְב ישָנָאְתֶאְו |

 רֶׁשֲאַּב וכְלַהְת הָלֶעְקִמ ואציו שיא תואמדששכ ויִשָנֲאַו
 יָדִי הָליִעְקִמ ! יח טלי דגה לואשלו ּוכָּלִהְתִי
 די -ַּבְרִמְּב רהֶב בשיו תֹורָצְּמַּב רֶּבְרִּמַּב דָוָּד בָשיו :תאָצְל
 רָב םיקלָא וונְתְנאְלְ םיִמַָה-לָּכ לואָׁש והשקבינ ףיז
 ט "רָּבְדְמְּב דֶוָרו ושפִנתֶא שקבל לאש אצְי"יּכ ד ארי
 ₪ דוד לֶא לו לאב נה םקָיו :הׁשְרחַּב יז

 קוספ עצמאב אקספ 'אי יק וישנאנ 'ה קוספ עצמאב אקסס ב

 650 -א לאומש

 ךיא לָאז :ןגָאז וצ ױזַא ,טָאג ייב טגערפעג דוד טָאה*

 וצ טגָאזעג טָאג טָאה ?םיּתשִלּפ עקיזָאדיד ןגָאלש ןּוא ,ןייג

 ןפלעה ןוא ,םיתשלפ יד ןגָאלש טסלָאז ןּוא ,ייג :ןדוד

 .הָליֵעק |

 | ,עו :טנָאזעג םיא ּוצ ןדוד ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה *
 .רימ זַא ןיוש יװ טנייה ,ארֹומ ןיא רימ ןענייז הדּוהי ןיא ָאד

 ?םיתשלפ יד ןופ ןעייר יד ןנעקַא ,הָליֵעק ןייק ןייג ןלעװ

 טָאה טָאג ןּוא ,טָאג ייב טגערפעג רעדיוו דוד טָאה

 ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג םיא

 .טנַאה ןייד ןיא םיתשלפ יד ביג ךיא םורָאװ ,הָליִעק ןייק

 ,הָליִעק ןייק ןשטנעמ ענייו ןּוא דוד ןעגנַאגעג זיא* |

 -קעװַא ןוא ,םיתשלפ יד ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןּוא

 ,קַאלש ןסיורג ַא יז ןשיווצ ןגָאלשעג ןוא ,יפ ערעייז טריפעג

 = .הָליִעְק ןּופ רעניֹוװַאּב יד ןפלָאהעג טָאה דוד ןוא
 ןופ ןז רעד רֶתָיבָא זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא*

 רע טָאה ,הָליִעק ןייק ןדוד ּוצ ןפָאלטנַא זיא ןכְלֶמיחַא

 -  .טנַאה ןייז ןיא דֹופַא ןטימ טרעדינענּפָארַא

 ןעמוקעג זיא דוד זַא ,ןלּואָש ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא

 םיא טָאה טָאג :טנָאועג טָאה לּואָש ןּוא ,הָליִעק ןייק

 ךיז טָאה רע םורָאװ ,טנַאה ןיימ ןיא טרעפטנעעגרעּביא

 ןוא ןריט טימ טָאטש ַא ןיא ןעמּוק ךרוד ןסָאלשעגנײַא ןײלַא

 .קלָאפ עצנַאג סָאד ןפורעגפיונוצ טָאה לּואָש ןּוא" .ןעלגיר

 ףיוא ןרענעל וצ ,הָליֵעק ףיוא ןרעדינ ּוצ ,המחלמ ףיוא

 | =  .ןשטנעמ ענייז ףיוא ןּוא ןדוד

 :ןהפ םעד רֶתֶיֹבָא ּוצ טנָאזעג טָאה רע ןוא ,סטכעלש םיא ןגעק טכַארט לּואָש זַא ,טסוורעד ךיז דוד טָאה
 .לּואָש זַא ,טכענק ןייד טרעהעג טָאה ןרעה ,לארשי ןופ טָאג וד הוהי :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא * .דֹופָא םעד ןענעג
 טעּב ךיא ,גָאז ,לארשי ןופ טָאג וד הוהי ?טרעהעג טָאה טכענק ןייד יװ ױזַא ,ןרעדינּפָארַא לּואָש טעו ?טנַאה ןייז ןיא ןרעפטנערעּביא ךימ הָליִעְק ןופ רענעמ יד ןלעװ יי .ןגעווטעניימ ןופ טָאטש יד ןרעטשעצ ּוצ ,הָליִעק ןייק ןעמּוק ליוו
 הָליִעק ןופ רענעמ יד ןלעװ :טגָאזעג דוד טָאה 5 .ןרעדינּפָארַא טעװ רע :טגָאזעג טָאג טָאה .טכענק ןייד ּוצ ,ךיד
 .ןרעפטנערעּביא ןלעװ יוז :טגָאזעג טָאג טָאה !ןלּואָש ןופ טנַאה רעד ןיא ןשטנעמ עניימ ןּוא ךימ ןרעפטנערעביא

 ןענַיז ןּוא ,הָליֵעק ןופ סױרַא ןענייז ייז ןוא ,ןַאמ טרעדנּוה סקעז םּורַא ךטטנעמ ענייז טימ ןענַאטשעגפיוא דוד ןיא 5
 .טכַאמעג ךיז טָאה ללז ּווו ןעגנַאגעג 0

 .ןייגוצסיורא ןּופ ןטימרַאפ ךיז טָאה רע ןוא ;הָליֵעק ןּופ ןרָאװעג ןענורטנַא זיא דוד א ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא ןלּואָש זיא
 לּואָש ןּוא .ףיז רבדמ ןיא גרַאּב ןפיוא ןסעועג ויא רע ןוא ;ןעגנוטסעפ יד ןיא ,רּבדמ ןיא ןסעועג זיא דוד ןּוא *

 -עגסױרַא זיא לּואָש זַא ,ןעזעג טָאה דוד  ןוא .טנַאה ןייז ןיא ןּבעגעג טינ םיא טָאה טָאג רעּבָא ,טכּוזעג גָאט עלַא טָאה
 | | .הָשרוח ןיא ,ףיז רּבדמ ןיא ןעוועג ויא דוד ןוא ;ןּבעל ןייז ןכוז ןעננַאג

 | טָאה רע ןוא ,הָשרֹוח ןייק ןדוד ּוצ ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא לּואָש ןופ ןוז רעד ןָתָנֹוהְי ןּוא י*



 א .לאומש | | |46

 םיא ּוצ טָאה רע ןּוא = .טָאנ ןיא טנַאה ןייז טקרַאטשעג

 ןיימ ןּופ טנַאה יד םורָאװ ,ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז .:טגָאזעג

 ןגיניק טסעוו ּוד ןּוא ,ןעניפעג טינ ךיד טעוו ןלּואָש רעטָאפ

 ;ךלמלִיינַש ַא רַאפ ןייו ריד לעװ ךיא ןּוא ,לארׂשי רעביא |

 .סָאד סײװ לּואָש רעטָאּפ ןיימ ךיוא ןּוא

 ;טָאג רַאפ דנּוּב ַא ןסָאלשעג עדײּב ןּבָאה יז ןוא 5 =

 -קעװַא זיא ןֶתָנֹוהי ןוא ,הָשרֹוח ןיא ןּבילּבעג זיא דוד ןוא

 | יי | = = .דיזה ןייז ּוצ-ןעגנַאנעג

 ןייק ןלּואָש ּוצ ןעגנַאנעגפױרַא ןענייו רעפיז יד ןוא * = >>

 זדנּוא יב ךיז טלַאהַאּב דוד ,רָאוורַאּפ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,הָעֹבְ

 סָאװ הָליִכַח לגרעב ןפיוא ;הָׂשרֹוח ןיא ןעגנוטסעפ יד ןיא
 ןייד רָאנ ןעװ ,ךלמ .,דנּוצַא ןוא < | .ןומישי ןּופ .סטכער

 ףיוא ןוא ,ּפָארַא רעדינ ,ןרעדינוצּפָארַא טסּולעג ץרַאה

 .ךלמ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןרעפטנעוצרעביא םיא זיא זדנוא

 ,טָאג ןּופ ןייז ריא טלָאז טשטנע ּבעג :טנָאזעג לּואָש טָאה

 ,טײג=  .רימ ףיוא טמידַאּברעד ךייַא טָאה ריא סָאװ

 ,רָאװעג טרעװ ןּוא ,ףיוא רעדיװ טסַאּפ ,ךייא טעּב ךיא
 םיא טָאה סע רעוו ,זיא סּופ ןייז וו .טרָא ןייז טקרעמ .ןּוא
 רעייז זיא רע ,טגָאזעג רימ טָאה עמ םורָאװ ;ןעזעג ןטרָאד
 יַאב עלַא רָאװעג טְרעוװ ןוא ,טעז םורד* . קיטסיל

 טלָאז ריא ןוא ,ןטרָאד ךיז טלַאהַאּב רע סָאװ ןשינעטלעה
 טימ ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ןרעכיז טימרימ ּוצ ןרעקמּוא ךיז

 ךיא לעוו ,דנַאל ןיא זיא רע ביוא ,ןייז.טעװ סע ןּוא ;ךיײַא
 = | -.הדּוהי ןופ ןטנויוט עלַא ןשיווצ ןכּוזמּורַא םיא

 ב 3 ,דכ-17 ,גכ

 אָריִּת-לַא ויָלֵא רמי :םיקלאב ודת קזחוו הָשְרֶ
 לֵאָרְשי-לַע למת הָּתַאְו יבָא לאש האצת אֵל יִּכ

 ותרכיו :ןֵּכ עדי יִבָא לואושדסנו הָנׁשִמְל ְךֶליהְיַלַא יִכֹנָאְו חי =
 ןתָנהיַו השרחפ דד בש הָוהְי ינפל תיִרָּב םֶהיֵנְׁש

 הָתָעְִּנַה לּואָׁש-לֶא םיפז ולע) וָתיִמְל ךֵלָה ש
 השרחב תודצְמב ונָמַע רפפסמ דוד אולה רמאל

 תואדלָכְל התו :ןומישיה ןימימ רֶׁשֲא הליכחה תַעְבִנְּב 2
 רמאיו :ךלמה ךיּפ וריגסה וגלו דה תֶדֶרֶל דלה ד ְךֶׁשֶפַנ אכ
 תוכל ּויִלַע םתלמח יִּכ הוהיל םֶּתַא םיִבּורְּב לּואָׁש בכ

 ימ ולנר הָיְהִּת רֶׁשֲא מֹוקְמ--תֶא וארו וַעְדּו דוע ּוניִכַה
 לָּכִמ ועדווארו :אוה ברי םֶרָע ילַא רַמָא יִּכ םָׁש האר
 ןוכָנ--לֶא ילא םֶּתְבִׁשְו םָׁש אֵּבַהְתִי -ֶׁשֲא םיִאֹבַַּמַה

 לֶכְּב ותא יִּתְׂשַּפִחְוְִרָאְב ש"ס הָיָהְוםֶכְּתִא יִּתְַלָהְו
 ויָשָנֲאַו דודו לואש יִנְפִל הָפז וכל וומּוקו :הָרוהְי יִפְלא דכ
 - ואש לו :ןימישוה ןימי לא הברעב ןועָמ רֵּבְרִמְּב ה

 רַּבְרִמְּב בשיו עַלָּפִה דריו יודל ודעו שָקְבְל ויָׁשָנֲאַ
 :ןועְמ רפרמ דודחירתא ףד לאש משי ןועמ

 המ רֶהֶה דצמ וישנָאו דודו המ לָהָה דצמ לּואש למ וכ
 םיִרטע וישנו לואָשְו לואש ינפמ תֶכְלל פחְנ דוד יהיו

 שנוָאָׁש--לֶא אָּב ךאלמו :םשפתל ויִשָנֲא-לֶאְו דִוָדילֶא כ
 = שי :ץְרָאָה-לַע םיְִִּׁלַּפ ּוטְׁשְפייֵּכ הכלו הרהמ רמאל זי

 | ןפ"למ םיִּׁשִלְּפ תארקל ליו דוד ירחא ףררמ לאש
 םבעמ דוד לע * :תקלחמה עלמ אּוהַה םיִקָמַל אר

 רָע ת תור בש :
 דכ

 רמאל 4 ודו םיתשלּפ ירחאמ לואש בש בשא יש א
 שלש לאט חקמ |  :יִדָנ ןע רֵּבְדִמְּב דד האח

 דיכ ןמיס חלחח ןאכ אב ₪ = | לחדתא שקל אמ 22 ,גכ
 יצ רז 47% 2

 "עג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןוא דוד ןּוא .ןלּואָש רַאפ סיורַאפ ףיז ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ןוא ןענַאטשעגפיוא ייז ןעניז* = =

 0 .:ןומישי ןּופ טטכער ,ןיולפ םעד ןיא ,ןֹועָמ רּבדמ ןיא ןעוו

 טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןוא ,ןדוד טגָאועגנָא ןעמ טָאה ױזַא ,ןכוז ןעגנַאגעג ןענייז ןשטנעמ .ענייז ןוא לּואָש יװ ןוא 5 =

  רבדמ .ןיא ןדוד טנָאיעגכָאנ טָאה רע ןוא ,טרעהרעד לּואָׁש טָאה ..ןֹועָמ רפדמ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא .ולעפ םּוצ

 דוד ןּוא ;גרַאּב טייז רעדנַא רעד ןּופ ןשטנעמ ענייז ןוא דוד .ןּוא ,גרָאּב טייז רעד ןּופ ןעגנַאגעג ויא לּואָש ןוא ** . .ןּועָמ

 וצ יז ןשטנעמ ענייז ןּוא ןדוד טלגנירעגמורַא ןּגָאה ןשטנעמ ענייו וא לּואָש ןּוא ,ןלּואש ןופ ןייגוצקעווַא טלײַאעג ךיז טָאה

 = ןפיוא ןלַאּפעננָא ןענַיז םיתשלפ יד םורָאװ ,םּוק ןּוא ךיז לייא  :ןגָאז וצ יוזא ,ןלּואָש ּוצ חילש ַא ןעמּוקעגנָא זיא * ..ןפַאב

 ןעמ | טָאה רעבירעד .םיתשלפ יד ןגעקַא ןעגנַאגעג זיא רע ןוא ,ןדוד ןגָאיכָאנ ןופ טרעקענמּוא ךיז לּואָש טָאה < .דנַאל

 | .אתֹוקְלחַמַהעַלְס טרָא םענעי ןפורעג

 דכ
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,טגָאז

 . .יֹדָנְץיִע ןופ ןעגנוטסעפגרַאּב יד ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא ,ןטרָאד ןופ ןעגנַאגענּפױרַא זיא דוד ןּוא

 עננָא םיא ןעמ טָאה ,םיתשלפ יד רעטניה ןּופ טרעקעגמוא ךיו טָאה לּואָש וַא ,ןעװעג יא סע ןּוא*

 ענעבילקעג טױט יירד ןעמונעג לּואָש טָאהי | .ידוריצ ןופ < רבדמ ןיא תא דוד ,עו

 - ,גנולייטעצ ןּופ ולעפ א 007



 = 0ש.16-6 4 ;דכ |

  דוַ-תֶא ׁשֵּקִבְל לה לֵאָשי-לבִמ רוחָּב ׁשיִא טיֿפלָא
 ג ןאַצַה תובַנ-לֶא אבו | :םילעה ירוצ .ןנפ"לע וישנו
 וילְנִדהתֶא ּךְֶהְל לאש אביו הָָעָמ םש+ רד --לַע
 : ד יֵׁשְנַא ּורמאיו :םיבשי .הָרָעְּמִה יֵתָּכרְיְּפ- שנא דיל

 יִכֶא הוה ףילא הָוהְי רַמָא-רְׁשֲא םיה הנה וילא .דוד
 יניֵעְּב בטי רשאפ ול ָתיִׂשָעְ ריב ְךיביִא--תֶא ןמנ
 :טְלב ליִאָׁשְל-רְׁשֶא ליעמההףנפ"תַא תרעו דד םק
 'ה ד לתא תַרָּכ רשא לע ותא ךודחבל וו ןפידחֶא -
 - ו =םא הוהימ יל הָליִלָח וָׁשְנֲאַל דמאל :לּאְׁשִל רשא

 יִדָי ַחְלָשל הוי חישמל נואל הוה הבדהדתא הָׂשְצֶא |
 ז םירבּדּ ויִשנֲא-תֶא דַוָד עפשיו :אוה הוי הישמדיכ וב
 דלה הָרָמִמַהְמ םק לוֶאְׁשְו לוָאָׁש--לֶא שקל םֶנְתנ אלו
 ח זרה .ןמ צי ןּכְדיִרַחֶא דוד טק :ךרדב |

 יאש .טבו דלה ינדא רמאל ליָׁש-ירחַא ארק
 9 וז .רֶמאַָּו - :ּוחְתשיו  הָצְרַא םיפא .דִוָד דלי וירא
 דוָד הגה רמאל םֶדָא יֵרְבַד--תֶא למשה | הל לּואָשל
 ' -רָׁשֲא תֶא ףיעע ואְר הוה םֹויַה לה :ּףַתָעְר שקבְמ
 ךילָע סָחַתַ נר רֶמָאו העמיד םַהְוהָוהְיְדְנְַ
 :אוה הָוהְי ָהיֶׁשְמייֵפיִלְאַּב יד הָלְׁשָא-אל רַמאָ
 - ףנְכיתאי יִתְרָכְּב יִּכ ידי ליִעַמ ףנּכיֹתֶא האר םג האר
 עָשָפְו הָעָר ידיב ןיא לכ הארו עד דיתנרק אלו + ₪
: 
 דו

 :דְבידְיִהת אל יִדָיו ךפמ הוהו נמק ףניכו יב הָוהְ
 .+ אלדו עשר אי םיטשרמ ינמדקה לֵׁשְמ רמאי רֶׁשֲאַּכ
 יי התא ימ יִרֲחַא לֵאָרְׂשִי למ ו צי יִמ ירחא - !ךֶּביהְיְהִת
 יט ?ידוהְי הָיָהְו :דָחֶא שערפ ירחא תמ בלָּכ יֵרֲחַא ףדור
 יִנִֵּמְׁשִ :ימידחתא ב בר ארי .ףניבו .יניפ טפו ןידל

 הק הועמהמ '8 | "רוי 'ד 1

 א לאומש

 אי יִבָאְו ;

 = בי טפשי .+הָקְחְקְל ישְפְנתֶא הרצ הָתַאְּ ךֶליִתאָמָהיִא
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 ןדוד ןכז/ןעגנַאנעג ויא רע ןּוא ,לארשי ץנַאג ןּופ .רענעמ

 ןיאיהע:ןּוא + :ןולעפקעבנייטש יד ףיוא ןשטנעמ ענייז טימ

 ןיאןטרָאד :ןוא ;געוו םייב "ןטפע העגטָאש יד ּוצ ןעמוקעג

 זַאּב ןייו ףיוא ;ןעגנַאגעגנײרַא לּואָש זיא ;לײה א ןעװעג
 | ןיא-ןסעזעג :ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןוא .אשינעפרעד
 .ןדוה ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה * < .לייה רעד ןופ .ןעלקניוו .יד

 | טָאה טָאג .סָאװ ,גָאט רעד ויא סָאד ,עז .:טנָאועג םיא ּוצ

 ןוא ,טנַאה ןייד .ןיא אנוש ןייד ביג ךיא ,עז :טגָאזעגנָא ריד

 .ןגנוא ענה ןיא טיט ןיז סעװ סע יװ יוָא םיא וצ ןָאט טסעוו

 םעד א טָאה.ןוא ,ןענַאטשעגּפױא דוד יא =

 א יי ..טייהרעליטש לטנַאמ סלּואָש ןופ גערב

 ץרַאה סדוד טָאה | ,םעד ךָאנ ןעוועג ויא סע ןוא =

 | גערּב םִעד ןטישעוּפָא טָאה רע .סָאװרַאפ טנָאלּפעג םיא
 ךַאּב . ןשטנעמ עני וע טגָאועג טָאה רע ןואי : .ןלּואָש ןּופ

 עֶקיֶאְדִיִד ןֶאט לאו ךיא דָא ,טָאג ןופ ןרעוו ךיא לָאז טיה

 ןקערטשוצסיוא , טָאג .ןופ ןטבלָאזעג םּוצ ,רַאה ןיימ ּוצ .ךאו

 טָאג ןופ רעטּבלַאזעג רעד םורָאװ ,םיא ףיוא טנַאה ןיימ

 טימ ןשטנעמ ענייו טקַאהעגּפָא טָאה דוד ואי = .רע ןיִא

 ןועקַא ןייטטפיוא ןוָאלעג טינ 20 טָאה רע ןוא ,רעטרעוו יד

 ןוא ,לײה } רעד ןופ ןענָאטשעגפױא קא לּואָׂש ןּוא .ןלּואׁש

 / .געװ ןיא ןעגנַאגעג זיא

 זיא .רע ןוא  ,ןענַאטשעגּפיוא .ךָאנרעד .דוד זיאי =

 ןפוהעגָאנ טָאה רע ןּוא | ,ללה רעד ךופ ןעגַאנעגסױרַא

 שמ .טגיינעג 2 טָאה דוד ןּוא ,ךיז רעטניה טקוקענמוא ךיז לּואָש טָאה !ךלמ רַאה ןיימ :ןגָאז וצ יוזא ,ןלּואש

 ןופ דייר יד .ּוצ .וטסרעה סָאװרַאפ! ףלְואָש וצ טגָאזעג טָאה דוד ןּוא" .טקּוּבעג ךיז ןּוא ,דרע רעד ּוצ םינפ

 טָאג א ,ןעזעֶג ןגיוא עניד גָאט .ןקיטנַײה ןּבָאה טָא ג .?סטבעלש ריד טכּוז דוד ,עו :ןגָאז וצ יױזַא ,ןשטנעמ א

 ןגיוא | ןיימו רֶעּבָא ,ןענרה רצ .ךיִד ! טדערעג) .טָאה עמ ןּוא ליה .רעד א טנַאה ןיימ ץא ןבענעג ךיד טָאה

 רעד םורָאװ | ,רַאה ןַײמ ףיוא טנַאה "מ ןקערטשסיוא טינ לעװ ךיא :טגָאזעג ּבָאה .ךיא ןוא ,טניישעג .ךיד טָאה

 ;טנַאה מ ןיא לטנַאמ .ןיײד ךופ גערב םעד עת הּברדַא ,רעטָאפ ךַײמ עו ןוא = 2 .רע זיא טָאג ךופ .רעטּבלַאועג

 וא ,עז ןוא ."טשרַאּפ ,טעגרהעג טינ 'ךיד ּבָאה ןּוא ,לטנָאמ ןײד ןופ גערּב םעד ןטינשענּפָא פאה ךיא .זַא םורָאװ

 ןֿבעל ןיימ טסרעיול ל וד ןוא ;ריד ןגעק טקידניזעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא ,ךערּברַאּפ ןייק ןוא זייּב ןייק ָאטינ זיא טנַאה ןיימ ןיא

 ..ןעמענ וצ

 ;סטבעלש סױרַא טמּוק עטכעלש ןּופ :טנָאז עקיטייצרַאּפ יד ןּופ טרָאווכירפש סאד יװ ױזַא* .ריד ףיוא יי טינ לָאז

 וטסנָאי ןעמעװ ךָאנ .?לארשי ןופ ךלמ רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןעמעוו ךֶאנ < .ריד ףיוא ןייז טינ לָאז טנַאה ןיימ רעּבָא

 ,ףיה דןשיוצ אל רימ 3 ןשיװצ ןטפשמ ןוא נד םּוצ ו טָאג לָאז-.ןּוא * = ?יולפ רעקיצנייא ןא ךָאנ ,טנוה ןשיוט ַא ךָאנ ?ךיז

 תו 89 ראק רב טאפ שעה 8 .טנָאה ה ןיײד ןופ םןטלעה ך ךימ ןוא גירק ךיימ ןערק ןוא דעו ז ןוא

 = טנָאה ןיימ'רֶעּבָא ;ריד ןָא ןייז םקֹונ רימ ראפ ךיז טָאג לָאו ןוא ,ריד ןשיווצ ןּוא רימ ןשיװצ ןטּפשמ טָאז לָאזײ
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 ןדער טקידנעעג טָאה דוד יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא יי

 זיא :טגָאועג לּואָש טָאה יױװַא ,ןלּואָש ּוצ דייר עקיוָאדיד
 ןּביוהעגפיוא טָאה לּואָש ןּוא .?ןּוז ןיימ דוד ,לוק ןייד סָאד

 וצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא** .טנײװעג טָאה ןוא ,לוק ןייז
 טסָאה ּוד םורָאװ ,רימ ןופ רעטכערעג טסיב ּוד :ןדוד
 .סטכעלש ןָאטעוּפָא ריד ּבָאה ךיא ןוא ,סטיג ןָאטעג רימ
 ןָאטעג סטיג טסָאה ּוד יװ טנייה ןויוואב טסָאה ּוד ןואי*
 ןייד ןיא טרעפטנעעגרעּביא ךימ טָאה טָאג ןעוו ,רימ טימ

 ןעד טעוו ןוא*  .טעגרהעג טינ ךימ טסָאה ּוד ןּוא ,טנַאה |
 ןטונ ַא טימ ןייג ןוָאל םיא ןוא ,טנייפ ןייז ןפערט רעצימע
 טסָאה ּוד סָאװ רַאפ סטיג ןלָאצּפָא טָאג ריד לָאז םורד ?געוו
 זַא סײװ ךיא ,עז ,דנוצַא ןּוא** .גָאט ןקיטנייה ןָאטעג רימ
 ןלעטשּפָא ךיו טעװ טנַאה ןייד ןיא ןּוא ,ןגיניק וטסעוו ןגיניק
 ייב דנּוצַא רימ רעװש םּורד * .לארׂשי ןופ הכולמ יד
 ןּוא ,רימ ךָאנ ןעמָאז ןיימ ןדיינשרַאפ טסעוו ּוד ביוא ,טָאג
 סרעטָאפ ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיימ ןקיליטרַאּפ טסעוו ּוד ביוא
 .זיוה

 -קעװַא ויא לּואָש ןוא ;ןלּואְש ןרָאװשעג דוד טָאה * =

 ןעניז ןשטנעמ ענייז ןוא דוד ןוא ,זיוה ןייז וצ ןעגנַאגעג
 .גנוטסעפגרַאּב רעד ףיוא ןעגנַאגענּפױרַא

 לארשי ץנַאג ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לאּומש ןּוא י הר

 אב םיא ןּבָאה ןּוא ,טלמַאועגנייַא ךיז ןבָאה 7

 םיִרְבְּדַה--תֶא רֵּבַדְל דו תּמַכְּ ויהי :ףדימ וש
 אשיו דוד יִנְּכ הז ךלקה לאש רמו ליאָׁש-לָא הלאה
 יִכ ינפמ הָתַא קידצ דֹוָד-לֶא לָמאֹל כה ולל ליִאָׁש

 ָתְרגה ָּתִאְו ּ!הָעָרָה יִתְלַמּגיִנֲאַו הבוטה ינלַמנ הָּתַא חי
 הָוהְי ינרגס רשא תא הָבֹוט יִּתִא הָתיִׂשָע-רֶׁשֲא תא םֹוּיַה

 וִתְלְשְו וביא--תֶא שיא אצמידיכו :יִנתנִרַ אלו ְךדיְּב ש
 רֶׁשֲא הֶּזה םוה תחת הכוט ּךְמְלשַ ו הוהיו הָבֹמ ךֶרָחְּב

 זרמה למת למ יפ יִּתערָי הגה הֶּתְַו :יל הָתיִשְע כ
 דסִא הָוהיִּב יל הָעְבְשַה .הֶּתַעְו :לֵאָרְׂשִי תָבְלְמַמ יב
 -זיִבָא תיפמ יֵמְׁש-תֶא ריִמׁשַּת"םִאוירֲחַא יערת תיִרְכַּת
 וי דודו ּותֵב--לֶא לאש דליו .לואשל דוד עַבֶׁשִיַו בכ

 | !הָדּוצְמַהיִלָש וע
 הכ

 והרְּבְקנ ולחודפְסמ לֵאָרְׂשִי-לֶכ ּוֵצְבִקִיַו לֵאּומְׁש תֶמָי
 ;ןְראָּפ רֵּבְרִמילֶא דר דוד םקינ המר ותיִבְּב
 ןאָצ וָלְו דֹאָמ ליִרָנשיִָהְו לֶמְרַּכַב ותשעמו ֹעְמִּב שיא
 :לָמרַּכַּב ונאֹצ-תֶא גב יקי םיזע ףֶלֶאְו םיִפָלֲא-תֶׁשְלְׁש
 -זרבוט הָׁשִאָהְו לינְבַא תשא םשו סּבָנ ׁשיִאָה םשו
 :ּמְלָכ אוו םיללעמ ערו השק שיִאָהְו רַאֿה תַפיְו סֶכָׂש
 דוד חַלְׁשַּו :ונאצהתֶא לָבְ כ רבדמב דוד עמשיו
 םֶתאָבּו הָלָמְרַכ ולע םירענל דוד רֶמאּיַו םיִרָעְנ הֶרָׂשֶע
 הרָּכ םֶּתְרַמֲאַו :םולשל ימשב וָל"מָתְלֶאְׁשּו לֶבְנילֶא
 : םבולָש ךֶל"רָׁשֲא לֶכְו םֹלָׁש ְּךְתיִבּו םֹולָׁש הָתַאְו יחל
 יָה ךלירָׁשֶא םיִעֹרָה הֶפַע ךל םיִנ יִּכ יִּתְַמְׁש הת
 ימי הָמואְמ םֶתָל דקפנ"אלו םְִמַלְכֶה אָל ּונְמִע
 ואצְמְו ךל ודיג רע תֶא לֵאָש :לָמִרּכַּב םֶתֹויָה
 תרֶא אָנ--הָנָּת נב בוט םוי--לַעייֵכ ךיֶלֵעְּב ןח םיִרָענַה
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 ִק , 3 סח 'ה כ {} ,הכ לאאמ בכ | קהתאו הי הכ

 .הָמָר ןיא םייה ןייז ןיא ןּבָארגָאּב םיא ןּבָאה יז ןוא ;טנָאלק

 .ןָרָאפ רבדמ םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגּפױא ויא דוד ןּוא

 ןעװעג ויא ןַאמ רעד ןּוא .לָמרַּכ ןיא ןעװעג זיא טפַאשטריװ ןייז סָאװ ,ןַאמ ַא ןעװעג וא ןֹועָמ ןיא ןואי

 ןיא ףָאש ענייז ןופ ןרעש םייּב ןעװעג ויא רע ןוא ;ןגיצ טנויוט ןּוא ,ףָאש טנויוט יירד טַאהעג טָאה רע ןּוא ,ךייר רעייז

 ןעװעג זיא יורפ יד ןּוא .לִיַניבַא בייוו ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,לָבָנ ןעװעג זיא ןַאמ םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא* .לֶמרַּכ

 "עג ויא רע ןּוא ;םישעמ ןיא טכעלש ןּוא טרַאה ןעוועג זיא ןַאמ רעד רעּבָא ;טלַאטשעג ןיא ןייש ןוא קידנַאטשרַאפליוװ =

 0 .החפשמ סבֵלָּכ ןופ ןעו

 ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּוא ,ןעגנוי ןעצ טקישעג טָאה דוד ןּוא * .ףָאש ענייז טרעש לָבָנ נא רבדמ ןיא טרעהעג דוד טָאה +

 .:ןגָאז ריא טלָאז ױזַא ןוא * .דירפ ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טנערפ ןּוא ןלָבְנ וצ טמּוק ןוא , לָמרַּכ ןייק ףױרַא טייג :ןעגנו יד

 זַא ,טרעהעג ךיא ּבָאה דנּוצַא ןּוא * !סנייד זיא סָאװ ץלַא וצ דירפ ןּוא ,זיוה ןייד וצ דירפ ןּוא ,ריד ּוצ דירפ ןּוא !ןבעל םּוצ

 טינ ןוא ,טעדווירקעג יז ןּבָאה רימ טינ ;זדנוא טימ ןעוועג ןענייז ריד ייב סָאװ רעכוטסַאּפ יד :דנוצַא ;ריד ייב טרעש עמ

 -רעד ריד ןלעוו ייז ןּוא ,ןעגנוי ענייד גערפ *-לֶמרַּכ ןיא ןעוועג ןענייז ייז סָאװ געט עלַא ןרָאװעג טרענימעג סעּפע זיא ייז יב

 טעּב ךיא ,ביג .ןעמּוקעג רימ ןענייז גָאט ןטוג ַא ןיא םורָאװ ;ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןעניפעג ןעגנוי יד ןלָאז ָאט-ןלײצ
*- 
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 .ט דוד ירענ ואב :דודל נבל ו די אצְמת רֶׁשֲא
 והיו םשְּב הָלֶאָה םיִרָמּדַהילֶכְּכ לב לא ּורְבדָו
 י ;בויה ישידב ימּו דד ימ רֶמאֹּיַו ַוָד יֵדְבַע-תֶא לבו :ןציו
 א יִתְחְקְלְו . :וינדַא נְּפִמ ׁשיִא םיִצְרָּפְתִּמַה םיִדָבַע ּוְּבַר
 יזזגל יִּתְחבְט רֶׁשֲא יתחבט תֵאְו יִמיִמְדדתֶאְו מְחַל--תֶא 1

 !הֶּמִה הומ יא יִּתְעַדָי אל י שא םישנאל ר יִתַתַע
 וזנ

 םיִדָבּדַה לֵכּכ 5 ודגו ואביו ובְשָמ םּכרדל דודדירעג |
 יי ֹוּבְרַח--תֶא שיא | ּורְנַח יִׂשָנֲאל דו מאף והְּלַָה

 + דנו"

 | ולַָיווָּבְרַח--תֶא ךודדסג רג וּבְרַה-תֶא שיִא ּורָגְחיַ
 5 בִי םִיַתאָמּו שיא תֹואֵמ עַּבְרַאְּכ דוד ירחא \

 די םיִרָעְנַהְמ דָחָא-רעג דיִַה לבג תָשא טיניבאלו ;םיִלְּבַה
 -תֶא ְךֶרֶבֶל רָּבְרִּמהִמ | םיִכָאלַמ דוד חלש הנה רמאל
 וט תל דאמ ל םיכט םיִׁשָנֲאָהְו :םֶהָּב טעו ּוניִנדַא
 םֶּתִא ונכלהתה למיחלכ הָמּואְמ וטרקפהאלְו | ונמלכה

 ₪ מיד הָלָיל-ַג ונילָע יָה המוח :הֶדּׂשַּב ּונֵֹויְהַּב

 " 'ִאְרּו יִעְד הָּתַעְו :ןאָצה םיער םָּמִע ּונֵתֹויָה ימי--לָּכ
 תיכו ּוניֹרָא-לֶא הָעְרָה התל רשפתההמ
 הי כת ליבא רַהַמְּתַו ולא רֵּבַּדִמ לֵעלְבִב אּוהְו
 שמחו תוושע ןאַצ ׁשֵמָחְו ןיייֵלְבִנ ישו םֶחֶל םימאמ
 "לע םֶׂשֶּתַו םילכד םִיַתאָמּו םיקמצ האמ ילק םיִאְס
 ש םֶכיִרֲחַא יִנְִה נפל ורבע היֶלָעְל -ְמאַּהַו < ;םירטחה

 כ דלַע תֶבֶכֹר | איה הָיָהְו :הדיגה אל לב השיאלו הֵאְּב
 טביִדְרִי ויִׁשָנֲאַו דוד הגהְו רֶהָח רֶתָמְּב ד רומחה
 ו יתרַמש רקשל לא רַּמָא רַורְו :םֶתא שפת התארקל
 .ל--רׁשֲא-לֶּכִמ דֶקַפְניאְלְו רָּברִּמַּב הָוָל .רשֲא- לכתִא
 בכ טביִהלֶא השעודהפ :הבומ תַחָּת הָעְר ילבש הָמּוֲאְמ

 רוָאידַע ָל-שֶאלָכִמ ריאְׁשַא-םא ףיקי הָכָו וע יכל |

 יק תוושפ | ק ליניבא 'חי
- 

 א .לאומש

 . בי וכפהו |

 .ןלַאּפעגנָא |
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 ןוא טכענק ענַײד 'וצ:;ןעניפעג טעוו טנַאה ןייד סָאװ ,ךיד

 .ןדוד ןּוז ןייד ּוצ

 -עג ןּבָאה ןוא ,ןדוד ןּופ ןעגנוי יד ןעמּוקעג ןענייזי

 ןעמָאנ ןיא דייר עקיוָאדיד עלַא יװ יױזַא ןלָבֶנ ּוצ טדער

 "עג לֶבָנ טָאה יי ..טּוררַאפ ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ;ןדוד ןּופ

 רעו :טגָאזעג טָאה ןוא ,ןדוד ןופ טכענק יד טרעפטנע

 גָאט ּוצ טנייה ישי ןופ ןוז רעד זיא רעו ןוא ?דוד זיא

 | רעכעלטיא קעװַא ךיז ןסייר סָאװ טכענק ךס ַא ָאד ןענייז

 ןיימ ןוא טיורב ןיימ ןעמענ לָאז ךיא ןּוא** .רַאה ןייז ןּופ

 רַאפ ןטכָאשענ ּבָאה ךיא סָאװ גנוטכעש ןיימ ןּוא ,רעסַאװ

 ךיא סָאװ ח ןשטנעמ וצ ןעקנעשקעװַא ןוא ,סרערעש עניימ

 /0 = - ףענייז ייז ןענַאװ ןּופ טינ סײװ

 רעייז ףיוא טרעקרַאּפ ךיו ןדוד ןופ ןעגנוי יד ןּבָאה יי

 ןוא ,ןעמוקעג ןענייז ןּוא ,ןעגנַאגעגקירוצ ןענייז ייז ןּוא ,געוו

 .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא יװ ױזַא טלייצרעד םיא ןּבָאה

 רעכעלטיא ןָא טרוג :ןשטנעמ ענייז ּוצ טגָאזעג דוד טָאה יי

 ,דרעוש ןייז טריגעגנָא רעכעלטיא יז ןּבָאה .דרעוש ןייז

 ןעניו סע ןּוא ;דרעװש ןייו טרינעגנָא טָאה דוד ךיוא

 ןוא :ןאמ טרעדנוה ריפ םּורַא ןדוד ךָאנ ןעגנַאגעגפױרַא

 .ןכַאז יד יב ןּבילּבעג ןענייז טרעדנּוה ייווצ

 גנוי ןייא טלייצרעד טָאה ,ּבײװ סלָבָנ ,ןלִיַניבֲא ןּוא +

 < םיחּולש טקישעג טָאה דוד ,עו :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןעגנוי יד ןּופ

 = יז ףיוא ויא רע ןּוא ,רַאה רעודנוא ןשטניװוצנָא רּבדמ ןּופ

 וצ טו רעײז ןעוועג ןענייו ןשטנעמ יד ןּוא י*

 רימ סָאװ געט עלא ,ןרָאװעג טרענימעג סעּפע זיא ודנּוא יב טינ וא ,ןרָאװעג טעדווירקעג ןענייז רימ טינ ןּוא ,ודנוא

 .דלעפ ןיא ןעװעג ןענייז רימ ןעװ ,יײז טימ ןעגנַאגעגמוא ןענייז

 .ףָאש יד קידנרעטיפ ,ייז טימ ןעוועג ןענייז רימ סָאװ געט עלַא ,גָאט יב יא טכַאנ

 "ב יא ןדנּוא םּורַא רעיומ ַא ןעװעג ןענייז ַײז *

 ּוד סָאװ עז ןוא סײװ דנוצַא ןּוא יי

 "כערטרעדינ ַא זיא רע | ןוא ;זיוה ןצנַאנ ןייז ףיוא ןּוא רַאה רעודנוא ףיוא ןסָאלשַאּב זיא קילנמּוא ןַא לײװ ! ,ןָאט טסלָאו

 .םיא ּוצ ןדער ּוצ טינ זיא סע זַא ,גנוי .רעקיט

 | ,ףָאש עטכַאמעג ףניפ ןא יו ןעלגָאל ייווצ ןוא .ןטיורב טרעדנּוה ײװצ ןעמונעג טָאה ןּוא טלײַאעג לִיַניבַא טָאה י*

 = ןָאטעגפױרַא ןּוא ,ןגייפ סנכּוק טרעדנוה ייווצ ןוא ,סעקניזָאר ךעלטעב טרעדנוה ןּוא ,ןעגנַאז עטנערבענ הֶאְס ףניפ ןוא

 .ןעלזַײא ףיוא

 .טלייצרעד טינ יז טָאה ןלָבְנ

 ןַאמ ריא ןוא .ךָאנ ְךייַא ךיא םּוק טָא ;סיורָאפ רימ קעװַא טייג :ןעגנּוי עריא ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןּוא +*

 דוד טשרע ,גרָאּב ןופ קעדוצ םעד רעטנּוא ּפָארַא טרעדינ ןּוא ,לזייא ריא ףיוא טייר יז יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא" =

 | --% .ןפָארטעגנָא יז טָאה יז ןּוא ,ןגעקטנַא ריא ּפָארַא ןרעדינ ןשטנעמ ענייז טימ

 ,רּבדמ ןיא ןקיזָאדמעד וצ טרעהעג סָאװ ץלַא טיהעג ךיא ּבָאה טשינמּוא ויולב :טנָאזעג טָאה דוד ןּוא = =

 הער ַא טרעקעומּוא רימ טָאה רע ןוא ;םיא ּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןּופ ןרָאװעג טרענימעג ויא טשינרָאג ןּוא

 ןופ ןוָאלרעּביא לעװ ךיא ביוא ,ןדוד ןופ טניפ יד ּוצ רעמ ךָאנ ןוא יװַא ןָאט טָאג לָאז"  .הבוט ַא רַאפ
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 ַא ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןויּב םיא ּוצ ןרעהעג סָאװ עלָא

 יי !ןױשרַאפסנַאמ

 וז טָאה יװַא ,ןדוד ןעזרעד טָאה .ליִניִבַא יװ ןוא*

 ןלַאפעג זיא ןוא ,לזייא ןופ טרעהינענפָארַא ןוא טלײַאעג
 טקוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,טכיזעגנָא סדוד רַאפ םינפ ריא ףיוא

 (ול) 35-23 ,הכ

 רטמתנ  דֹוָד--תֶא לייניִבֲא אָרִתו :ריקְּב ןיתשמ רֶקְּבַה וכ
 | ותתָשִת ָהיֶנָפ-לַע לוד יפאל לתו רמֲחה לֶצֵמ דרו

 דרַבְדְתּו טה יָא ִנֲאייֵּב רֶמאַֹו ויִלנרדלע כת ;ץֶרָא דכ
 םש אלא :ףֶתֶמֲא יִרְבִּד תא עמשו יִנאְּב דְוִתְמִא אָנ הי

 . \משב יִּכ לָבְלַע הוה לַעיִלְּבַה ׂשיִא-לָאובל-תֶא !ינדא
 יִתיִאָר--אָל ד ךֶתָמֲא ינו מע הלב ומש לָבָנ אואדְרִּכ

 טָאה ןּוא ,סיפ ענייז ּוצ ןלַאפעג זיא יז ןּוא** .דרע רעד ּוצ

 לָאז ןּוא !דליש יד ,רַאה ןיימ ,ןײלַא רימ ףיוא :טנָאזעג

 ןּוא ,ןרעיוא ענייד ןיא ןדער ,ךיד טעּב ךיא , טסניד ןייד

 טעב ךיא ,לָאו* = .טסניד ןייד ןּופ רעטרעװ יד וצ רעה

 -רעדינ ןקיזָאדמעד ףיוא ץרַאה ןייז ןָאט טינ רַאה ןיימ ,ךיד

 ,ןעמָאנ ןייז יוו יװַא םורָאװ ,ןלָבְנ בָנ ףיוא ,ןשטנעמ ןקיטכערט

 ןיא זיא טייקידלווונמ ןוא ,ןעמָאנ ןייז זיא לָבָנ .רע זיא יװַא

 ןיימ ןּופ ןעגנוי יד ןעזעג טינ ּבָאה טסניד ןייד ךיא ןּוא .םיא

 ,רַאה ןיימ ,דנּוצַא ןוא < .טקישעג טסָאה ּוד סָאװ ,רַאה

 סאד זַא ,טּבעל לעו ןייד יװ יױזַא ןוא ,טּבעל טָאג יו יױזַא

 ןּוא ,גנוסיגרַאפטּולב ןיינַאּב ןּופ ןטימרַאּפ טָאג ךיד .טָאה

 ןלָאז ,דנּוצַא ןּוא !טנַאה רענעגייא ןייד טימ ןפלעה ךיז

 סטכעלש ןכוז סָאװ יד ןּוא םיאנוָׂש ענייד לָבָנ יװ;יװַא ןרעוו

 סָאװ ,הנתמ עקיזָאדיד לָאז ,דָנּוצא ןוא " .רַאה ןיימ ףיוא

 ןרעװ ןּבעגעג ,רַאה ןיימ ּוצ טכַארּבעג טָאה טסניד ןייד

 ,ּביגרַאפ**  .רַאה ןיימ .רעטניה ןעייג סָאװ ןעגנוי יד ּוצ

 םורָאװ ,טסניד ןייד ןופ ךערּבְרַאּפ םעד. ,ךיד טעּב ךיא

 יד לײװ ,זיוה רעכיז ַא רַאה ןיימ ןכַאמ טָאג טעװ ןכַאמ

 טינ ןיא ןייב ןייק ןּוא ,רַאה ךיימ טריפ טָאג ןּופ תומחלמ

 ַא םגה* .ןָא גָאטּבעל ןיד ןופ ריד ןיא ןרָאװעג ןענופעג

 ֹוצ ןוא ,ריד ךָאנ ןגָאיו וצ דיו ןענָאטשעגפיוא ויא שטנעמ

 ןופ לעז יד ןוא ,טָאג ןַײד הוהי יי בעל ןופ דנוב םעד ןיא ןדנּוּבעגנייַא ןייז רַאה ןיימ ןּופ לעו יד טעוו ,ןבעל ןייד ןכוז
 ױזַא רַאה ןיימ וצ ןָאט טעוו טָאג זַא ,ןייז טעװ סע ןואי* .לפעלרעדיילש ַא ןיא ןרעדײלשקעװַא רע טעװ יז ,טנייפ ענייד
 לאו ,לארשי רעּביא סשריפ ַא רַאֿפ ןלעּפַאּב ךיד טעוו רע ןּוא ,ריד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה רע סָאװ סטו סָאדלַא יו
 טולב ןסָאגרַאפ טסָאה וד סָאװ ,רַאה ןיימ רַאפ ןצרַאה ןופ ףרּוװרָאפ ַא רַאֿפ ןּוא ,גנול כיורטש ַא רַאֿפ ןיי טינ ריד סָאד
 ןענָאמרעד 0 וטסלָאז , ,רַאה ה מ ךקיטינַאב | טעו טָאג ןַא ןוא .ןפלָאהעג ןײלַא ךיז טָאה רָאה ןיימ סָאװ ןּוא ,טסיומּוא
 | | : | | | ..טסעיד ןייד ןָא

 טקישעג גָאט ןקיטנײה ךיד טָאה סָאװ ,לארשי ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טביולעג ליניבַא וצ טנָאזעג דוד טָאה" =
 ואט ןקיטנייה ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,ןייז וד טסלָאז טשטנעּבעג ןוא ,לכש ןייד ןייז לָאז טשטנעּבעג ןוא < = .ןגעקטנַא רימ
 טּבעל סע יװ יוזַא ,רָאװרַאּפ םורָאװ'+ .טנַאה רענענייא ןיימ טימ ןפלעה ךיז ןּוא ,גנוסיגראפטּולב ןיינַאּב ןופ ןטימרַאפ

 -עג ןּוא טליײַאעג טינ טסלָאװ ּוד ןעוו זַא ,ןָאט וצ סטכעלש ריד ןּופ ןטימרַאפ ךימ טָאה סָאװ לארשי ןּופ טָאג רעד הוהי
 | | - !ןױשרַאּפסנַאמ.ַא ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןויּב ןלָבָנ ייב ןבילּבעג טלָאװ סע ביוא ,ןגעקטנַא רימ ןעמוק

 :טגָאזעג רע טָאה ריא ּוצ ןוא ,טכַארּבעג םיא טָאה יז סָאװ טנַאה ריא ןּופ ןעמּונעגנָא טָאה דוד ןוא
 .טינּפ ןייד טניושעג ּבָאה ןּוא לו ןייד וצ טרעהענוצ ּבָאה ךיא ,עז .זיוה ןייד וצ םולשב

 דוחו הודיה יָנֹדֲא הָּתִעְו ְּתְחִלָׁש רֶׁשֲא ינֹדֲא ירענ-תֶא וכ
 דל דדי עשוהו םיִמָרְב אוָבְמ הָוהְ ףענמ רֶׁשֲא ךׁשְפַנ
 ד ינדֶאדלֶא םישקבמהו יִביִא .לֶבָנְכ יְהִי הָּתִעַ

 - דנו ינדאל תחפש איבה"רשא תאֹוַה הָכְרְּבַה התו כ
 - צמא עשפל אָנ אש :ינדא ילגרְּב םיִכְלַהְתַמַה םיִלָעְַל חכ

 תוטל מש ד תב אל הָוהְי השש הָׂשעייִב |

.* 0% 

 יא האבּ קרלמ לו כ דא ערה יִנְִמ רָׁשֲא
 חלו !ריִקּב ןיְִּשִמ רקפה רואזדִע לֶבָנְל רתונדמַ יִּ הל
 ןבילָשל יֵלֲע רמָא הל ול הָאיִבֲהירׁשַא תֶא הָרָיִמ דו
 ולא אב נפ אָׂשֲאְו ךלוקב יּתְעַמְׁש יאר ךיִבְל :
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 ףױרַא ייג

 .ריקּב ןיְִִׁמ :טסקעט ןיא*



 5 וכל 36 ,,הכ

 בל למה הַּתְׁשִמְּכ ֹותיִבְּב הָתְׁשִמ ג ללה לֶָבָנ-לֶא
 רֶבָּד ל הָרינהיאלְו דצמ רֶּכִׁש אה ויָלָע בוס לבו

 ל לבומ יה תאֵצְּב רק יה :רקְּבַה דוא"דע לודנו מס |
 .ּוּבְרִקְּב וכל .תַמַָ הלאה םיִרְבְדהְ"תא תשא ידו
 חל לבא הָוהְי ףץו םימיה תרשפפ יה  :ןְבָאְל הָיָה אהְו
 של דשא הָוהְי ךורָּב רָמְאי טָבְנ תמדיּפ לוד עמשיו : :תָמ
 הרָעְרַמ שה ֹוְּּבִע-תֶאְו לֶבָנ רימ יִתָּפרֶח בירהתֶא .בָר
 רֵּכַדָיו רוָד זחַלְׁשִ יׁשאֹרְּב הָוהְי בישה .לבָנ תער תאו
 מ =יילֶא דוד ידבע ואבו :הָשֶאְל ול ּהָּתְחִָל ליַנִבַאַּב

 לא ונְתְלָש דִוָח רמאל ביִלַא רב הלמרפה לנבא |
 אמ רמאתו הצרא םִיַפַא ּוהְּתְׁשִּתַו פו :הָׁשֲאְל ול תקל
 בפ רהמתַו :ינדא ידע ילנה ץחרל החפשל ְךֶתֶמֲא הנה
 תכלהה ָהיֶעֹרֲענ ׁשֵמָהְו רומחה"לע ברו ליניבא םקתו
 ומ תֶאְו :הָׁשֲאְל ולדיהתו דוד יכאלמ יִרָמָא דלתו הלל
 :םישנל ול ןקיתשדסנ ןויהתו לאערזימ רוד חקל םִעָנַחֲא

 דמ : שקד ב יטפל דוד תֶׁשֲא ותב לכת ות .לּואָשָו
 וב למ ר רֶׁשֲא
 הרשה ה /
 א דד אה רמאל ז הָתָעְבנַה לואש-לא טיפוה אב

 ב לּואש ז םקו :ןמישיה יִנָּפ לע טיכחה תַעְבְגּב רֵּתמְמִמ |
 יִרוחְּב שא מָאל ּתִאְו א הר

 .יאבצרש 7 עס רֶנְבאְו לאש םש"בכ 4 רֶׁשֲא םוקמה

 .טכענק סרַאה ךימ ןופ + סיפ יד ןשַאװ וצ ןיפאלקש ַא ראפ

 א לאמש |
 טָאה הע טשרע ,ןלָבָנּוצ ןעמוקעג זיא ליִניבָא ןוא* <>

 - ַא ןופ טַײצקָאמ :ַא יװ יווא ,זיוה יא ךיז .ייּב .טײצלָאמ ַא
 זיא רע .ןּואי ,ךע ליירפ םיִא זיא ץרַאה .סלָבְנ ןּוא .,ךלמ
 ,טלייצרעד טינ .ךַאז ןייק םיא יז טָאה .רָאנ זיב רופיש
 .ןגרָאמירּפ ןופ טכיל ןויּב - ,סיורג רעדָא ןיילק

 זיא ןַײװ רעד .זַא ,ירפ-רעד ןיא ןעוועג ויא סע ןוא *
 עקיוָאּדיד טלייצרעד בייוו ןייז םיא טָאה ,ןלָבָנ ןופ סױרַא
 רע ןּוא ,םיא ןיא .ןְּברָאטשענּפָא זיא ץרַאה.ןייז ןוא ,ןכַאז
 םּורַא.ןיא ןעוװעג זיא סע ןוא * ,ןייטש יו ױזַא ןְרָאװעג ויא
 .ןּברָאטשעג ויא רע ןוא | ,ןלֶבָנ ןגָאלשעג טָאג טָאה ,געט ןעצ

 רע ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לָבָנ וא ,טרעהעג דוד טָאה **
 יד ןעמּונעגנָא יז טָאה סָאװ טָאג זיא טביולעג :טגָאזעג טָאה
 -רַאפ טָאה .ןוא | ,טנַאָה םֹלָבָ .ןופ הפרח ןיימ ןופ עדווירק
 ןופ סטכעלש. .סָאד וא :סטבעלש ןופ טכענק ןייו ןטימ
 טָאה דוד וא ,ּפָאק ןייג ףזוא טרעקעגמוא טָאג טָאה ןלָבָנ

 ראפ ךּה וצ ךעמעג וצ : ,ןלייבַא ו וצ : טדערענ ןוא טקישעג |
 | .ּבײװ ַא

 ייק .ןלועב וצ ; טבענק סדוד .ןעמיקעג עו" 0
 דוד :ןגָאז וצ רו ,ריא ּוצ טדערעג ןּבָאה יז ןוא , לָמרַּכ

 ראפ םיִא 2 ןעמעג וצ ריד ,ריד וצ טקישענ ודנוא טָאה

 .ּבײװ ַא

 טסניד ידו ויא טָא טָאועג טָאה ױ יז א , ,דרע רעד וצ םינפ

 -ךײמ | ףניפ .עריא שמ ,,לזיא ןפיוא טצעועג רוז טָאה .ןוא ,ןענַאטשעגפױא ויא ןוא ט טלײַאעג טָאה ליעבַא ןּוא 5
 ָא רָאפ ןרָאװעג םיא זיא ױ ןוא .ןדוד ןופ םיחולש י יד ז ךָאנ ןעננַאנעג ו זיא יז ךוא , ,ריא ; רעטניה עגנַאגעג ןענייז < סָאװ .ךעל
 ,בילוו

 יי ..רעּבײװ רַאפ 5 ןרָאװעג עדיב םיִא ךעצייו : ןּוא ;לאָעָרול ןופ ןעמונעג דוד טָאה .ןעֶמַעֹוניִחַא ןוא * 40 }
 לג ןופ סָאװ ךשל ןופ ןוו םעד יטלַּפ וצ ,ּבייו סדוד ,לכימ רעטכָאט ןייז ןבענעגקעוװָא \ טָאה ליאָש ואש 4 0 0

 לרעב םעד ףיוא + ךיז טלה דוד ,רָאװרַאֿפ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,הָעֹבִג ןייק- .ןליאש ּוצ : ןעמוקעג ןעניז ר רעפיז יד ד ואי | וב
 -.,ןומישי ראפ הֶלִיכַח =

 ,לארשי ןופ רענעמ ענעבילקעג טנויוט יירד טימ ףיז רבדמ םּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןוא ןענַאטשעגפױא לּואָש א* - 
 - -עגיא:דוד ןּוא .געוו םייּב ,ןומישי רַאפ סָאװ הָליִכֲח לגרעּב ןפיוא טרעגַאלעג;טָאה לּואָש ןוא * .ףיז רּבדִמ ןיא ןדוד ןכוז וצ

 ,סרעקּוקסיוא טקישעג טָאה דוד ןּוא * .רּבדמ ןיא םיא ךָאנ ןעמוקעג זיא לּואָש זַא ,טקרעמעג טָאה רע ןוא ,רּבדמ ןיא ןסעו |
 טרָא םעד ּוצ ןעמוקענוצ זיא ןוא .,ןענַאטשעגפױא דוד דיא* .ןעמוקענ ויא לּואָש זַא ,סיוועג ףיוא ןרָאװעג רָאװעג זיא ןוא |

 ,ןרנ ןופ ןוז רעד רָנבַא א לּואָש ןגעלעג זיא ןטרָאד סָאװ טרָא םעד ןעועג טָאה דוד ןוא ,טרעגַאלעג ןטרָאד טָאה לּואָש סאו
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 ,גניררעגַאל ןיא ןגעלעג זיא לּואָש ןּוא .רעריפ-ליח ןייז

 .םיא םּורָא דנּור טרעגַאלעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא

 יחַא ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא דוד ןפורעָּא ךיז טָאהי

 סבָאֹוי ,ןהָיּורצ ןופ ןוז םעד יַׁשיבַא ּוצ ןוא ,יּתִח סעד ְךֶלֶמ

 רימ טימ ןרעדינּפָארַא ליוו רעװ :ןגָאז וצ יװַא ,רעדּורב

 לעװ ךיא :טגָאזעג יִשיִבָא טָאה ?רעגַאל ןיא ןלּואָע ּוצ

 | = = .ריד טימ ןרעדינפָארַא

 ייב קלֶאּפ םעד ּוצ יַׁשיבַא ןוא דוד ןעמוקעג ויאי

 ןּוא ,גניררענַאל ןיא טּפָאלש ןּוא טגיל לּואָש טשרע ,טכַאנ

 ,טנּפָאקּוצ םיא דרע רעד ןיא טקעטשעגנײרַא זיא זיּפש ןייז

 .םיא םּורַא דנּור ןגיל קלָאפ סָאד ןּוא רֶנבַא ןּוא

 טניה טָאה טָאג :ןדוד ּוצ טגָאזעג יַׁשיבַא טָאה *

 ,דנּוצֶא ןּוא ;טנַאה ןייד ןיא טנייפ ןייד טרעפטנעעגרעביא

 ויפש ןטימ ןָאט ךָאטש ַא לָאמ ןײא םיא טשרָאקַא ךימָאל

 ַא ןָאט ןפרַאד טינ םיא לעװ ךיא ןוא ,דרע רעד ןיא זיב |

 טינ םיא טסלָאז :ןיֵשיבַא ּוצ טגָאזעג דוד טָאהי .ןטײװצ

 טנַאה ןייז טקערטשעגסױא טָאה רעוו םורָאװ ,ןעננערּבמוא

 ?טָאלג ןעמוקעגּפָא זיא ןוא ,טָאג ןופ ןטּבלַאזעג םעד ףיוא

 טָאג רָאנ זַא ,טּבעל טָאג יװ יוזַא :טגָאזעג טָאה דוד ןּוא יי

 ןוא ,ןעמוק טעוו גָאט ןייז רעדעװטנע !ןגָאלש םיא לָאז

 המחלמ ןיא ןרעדינ טעװ רע רעדָא ,ןּברַאטש טעװ רע

 -סיוא ,טָאג ןופ ןרעוו ךיא לָאז טיהַאּב == .ןעמוקמוא ןּוא

 ןּוא .טָאנ ןופ ןטּבלַאזעג םעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשוצ

 .18-6 ,וכ

 דוד ןע :וָתֹביִבְס םינח םִעָהְו לֶגעַּמַּב בכש לֹאָׁשְו ו
 יחֶא הָיּורְצ-ְןּב יִשיִבָאחלֶאו יתחה דלמיחַאדלָא ורְמאֹי
 רָמאיו הָנֲהמַה-לָא לּאשלא יִתא .דְריייְמ רמאל בָאװ

 זבֶעַהלֶא | ישיבאו דוד אביו :ךֵּמִע דֶרֶא יִנָא יֵׁשיִבֲא +
 -זָכּועְמ ויִנֲחַו לַקמּב ןשי בכש לאש הָנִהְו הליל
 -  ָתֹביִבִס םיִבְכְׁש םֶעָהְו רֵנְבַאְו וָתְׁשֲאַרְמ ץֶרֶאְב

 ךְביָא--תֶא םֹיַה םיהלָא רגס דוחא שיבא רַמאָ ח
 אאָלְו תלא םעפ ץֶרָאְבו תנֲחַּב אנ ונפא הָתַעְו יב

 ימ יִב והקיחשתילא ישיִבָאלֶא דו רמאמ גל הָנָׁשֶא 5
 יִּכ הָוהְ-ַח דוח מא !הָּקנְו הָוהְ ַחִׁשִמְּ ודי חלש י

 רֶרָי הָמָחְלַּמַב וִא תמו אוב ומוידדא ונפני הָוהיהםִא
 ;דוהי ַחיָׁשְמִּב יִדָי חלשמ הָוהיִמ יל הָליֵלֲח :הָּפְסִ א

 תרַחָּפַצ--תֶאְ תֹׂשֲאָרְמ רֶׁשֲא תיִנֲהַה--תֶא אָניִחַק הֶּתַעְו
 תרַחַּפַצ--תֶאְו תִנֲחַה-תֶא דוד חו :ּנָקידְכִלִנְו מַה גי

 ערי ןיִאְו הֶאֹר ןיִאו םֶהָל כָל לואש יתשארמ םִיַּמַה
 הרָלְפָנ הָוהְי תמרת יִּכ םיִנשי םֶלָ יִּכ ץיקמ ןיִאְו

 קחְרמ רֶהָה-ׁשאִרלַע דֶמֲעַּיו רֶבעָה לו רֶבַעַַו :םֶהיֵלֲע +
 באה םֶעָהילֶא דוד ארק !םֶהיֵניִּב םיִקָּמַה בר יי

 יִמ .רֶמאֹּו רֵנְבַא ןעינ רֶגְכַא הנעת אוָלֲה רמאל להב

 .רנְבַא-לֶא דוד הֶמאֹּו למה ָתאָרְק הָּתַא יט
 ּתְרַמָׁש אל מו לֵאְרְׂשִיְב י ףמָכ יִמו הָּתַא שאלה
 ךלמַהֶא תיקשהל םֶעְה דחא אבי ךלמה ףנדַאלָא

 יִכ הוהְי-יַה ישע רֶׁשֲא הוה רֶבְּדַה םושיאל : :דינדַא 9
 חישמ"לע םָכיִנְדֶאילַע סתְרמש-אל | רֶׁשֲא םֶּתַא תֶוָמיִנְב |

 זכלפה תחפצהתֶאְו ךְלמה תינחדדיא האר | הָּתעו הוהי
 ךליִקַה מא דוד ז לוָק-תֶא לאש רו :וָתֹׂשֲאְרְמ רֶׁשֲא *
 הָמל רמאּפ :לּמַה ִנדֲא ילוק דוד רֶמאָּו ךֶוָדיִנְּב הָז חי

 קדחשאממ "ומי '? וחמינס ק ותשאימ 7 ויחמינפ 'ה

 .ןייג ךיז רימָאל ןוא ,רעסַאװ גּורק םעד ןוא ,סנּפָאקּוצ םיא ייב סָאװ זיפש םעד ,ךיד טעּב ךיא ,םענ ,דנּוצַא

 -עגקעװַא ךיז ןענייז לז ןּוא ,טנּפָאקּוצ סלּואָש ןופ רעסַאװ גורק םעד ןּוא ויפש םעד ןעמונעג טָאה דוד ןּוא *

 דעג עלַא ןענייז ליז ליוו ,טּפַאכעגפױא טינ ךיז טָאה רענייק ןוא ,טקרעמעג טינ ןּוא ןעזעג טינ טָאה רענייק ןּוא ;ןעגנַאג

 ..ייז ףיוא ןלַאּפעג זיא ףָאלש סטָאג ַא םורָאװ ,ןּפָאלש
 ,ןטײװ רעד ןּופ ןרַאּב ץיּפש ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא ,טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעננַאגעגרעּבירַא זיא דוד ןוא 3

 וטסליוו | :ןנָאז וצ ױזַא ,ןרנ ןופ ןּוז םעד רַנבַא וצ ןוא קלָאפ םעד ּוצ ןפורעג טָאה דוד ןּוא'+ = ,ייז ןשיווצ טרָא טײרּב ַא טימ

 דוד טָאה** ?ךלמ םּוצ טספּור ּוד סָאװ ,ּוטסיּב רעוו :טגָאזעג טָאה ןוא ןפורעגּפָא ךיז רַנבַא טָאה ?רַנבַא ,ןרעפטנע טינ

 םעד טיהעגּפָא טינ וטסָאה סָאװרַאפ טנייה ,לארשי ןיא ןכיילג ןייד זיא רעװ ןוא ,ןַאמ ַא ךָאד טסיב ּוד :ןרַנבַא וצ טגָאזעג

 עקיזָאדיד זיא טּוג טינ"  .רַאה ןייד ךלמ םעד ןעגנערבּוצמוא ןעמוקעג זיא קלָאפ ןּופ רענייא םורָאװ ?רַאה ןייד ךלמ

 םעד ,רַאה רַעיִיַא טיהעגּפָא טינ טָאה ריא סָאװ ,טרעװ ריא טייז טוט זַא ,טּבעל טָאג יװ יוז .ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ךַאז

 םיא יב ןעװעג זיא סָאװ רעסַאװ גורק רעד ןּוא ,ךלמ םעד ןּופ זיפש רעד זיא ּוװ ,עו דנּוצַא ןוא !טָאג ןּופ ןטּבלַאועג

 | 0 ?טנּפָאקוצ

 דוד טָאה !דוד ןוז ןײמ ,לוָק ןייד סָאד ויא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לוק סדוד טנעקרעד לּואָש טָאהײ

 !טכענק ןיינ ךָאנ רַאה ןיימ ךיז טגָאי סָאװרַאפ :טנָאועג טָאה רע ןּוא* .ךלמ רַאה ןיימ ,לוָק ןיימ :טגָאזעג



 5 ,זכ-ופ ,וכ

 ִדָיְּב-דחַמּו יִתיִׂשָע הָמ יִּכ וָּדְבִע יִרְחִא ףדר י יָנֹרָא ה
 שי "םֶא ָּדְבִ יֵרְבִד תֶא ףלמה יִנדֶא אטמשו הפ :העְר
 זכיִרּורֶא םֶרָאָק ןנְּב | םִאְו הָחְנִמ חַרָי יב ָּדְתיִסָה הוה
 הָוהְי תַלֲחַנְּב ַחֶפַתְסִהָמ םֹּיַה יִנֵׁשְרנייִּכ הי ינפל םה
 .ב לד לַּפי--לַא הָּמִעְו ּ!םיִרֵחֶא םיִהְלֶא דֶבַע ךֶל רמאֵל
 -תֶא ׂשֵּקַבְל לארי ףלמ אָצָייִּכ הָוהי ינפ דגמ הֶצְרַא
 אכ לאש רֶמאַֹּו !םיִרָהָּב ארקה ףדרי רֶׁשֲאַּכ דָחֶא שעְרפ
 רֶׁשֲא תַחַּת דוע לל ערָאאל יִּכ רוָד-יִנְּב בוש יִתאָטָח
 הרָנׁשֲאויִּתְלכְסַה הוה הוה ה דניעּב ישפנ הר
 בכ רבע ךלמה תינחה הגה רֶמאַֹּו דוד ןעמ :דאמ הפרה
 גכ וְתְכְדצ-תֶא ׁשיִאָל ביִׁשָי ההיו ָהָחָּקִיו םיִרָעְנַהמ דָחֶא
 ית =: דָיְב םויַה | היה לא רֶׁשֲא וָתָנְמָא-תֶאְ

 חכ כג דד יִנְּב א רָב 1 לא ואש ד ל
 .טיִאָׁשְ וּכְרְִל דוד לג לכות לָכָי םנְו הֶׂשֲעַת הֶשָע

 | ומוקמל בש |
 וכי

 א לאש דָחָא--םֹוי הָפָּפֶא הָּתַע ללא לוד רֶמאַֹּ
 שאנו םיתשלּפ ץֶרָא-לָא ! טלֶמִא טְלָּמִהייִּכ בוט יליא
 יתְטְלָמְ לָאְרְשי ליבְנ--לֶכָב * דוע יִנשקְבְל לואש ינממ
 ב מע רֶׁשֲא שיא תואמששו אוה רבע דוד םקמ ודימ
 ּתְְּב שיכָא-ע דוד בש :תַ רלמ ְךעָמרִּב שיכָא-לָא
 תלאערה םעניִחַא וישָנ יתשו דִוָד וְתיִבּוׁשיִא וישנו אה
 .ד חַרָב--יכ לֹואָׁשָל דג 3 :תילמרכה לֵבָנ-תֶׁשֲא ליניב

 ה *לָא דד רֶמאֹג
 רחב םוקמ ילו ליניע

 | ןושְקבְל דע אל תג דוד
 ח יתאָצְמ אימא שנא

 ירק סי תנתאב חתפ ד םיסב זותט 'ב ,וכ יהק תי 22, וכ
 .טָאג ןופ ןטּבלַאזעג םעד

 203 | | - יי : א לאומש |

 =  ץיאויא וייב ַא רַאפ סָאװ ןוא ?ָאטעג ןעד ךיא ּבָאה סָאװ
 רָאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא , לָאז ,דנּוצַא ןוא * ?טנַאה ןיימ
 טָאג ביוא- :טכענק ןייז ןופ רעטרעוו יד ןרעהוצ ךלמ רעד

 א ןעמעננָא רע טעו ,רימ ףיוא טצײרעגנָא ךיד טָאה |
 -רָאפ ןייז ייז ןלָאז ,רעדניקנשטנעמ רעּבָא ביוא ;ןּברק -

 טניה ןבירטרַאפ ךימ ןּבָאה ייז סָאװ ,טָאג רַאפ ןטלָאש =
 ':ןגָאז וצ ױזַא ,הוהי ןופ הלחנ רעד ןָא טפעהַאּב ןייז ןופ

 טולב ןיימ לָאז ,דנּוצַא ןוא * .רעטעג עדמערפ ןיד ,ייג

 םורָאװ ;םינפ סטָאג ןופ קעװַא דרע רעד וצ ןלַאפ טינ
 | עקיצניא ןַא ןכיו ןעגנַאגעגסױרַא זיא לארשי ןּופ ךלמ רעד |

 - ורעב יד ןיא ןוהדלעפ ַא טגָאי עמ יװ ױזַא ,יולפ

 .ףעק ;טקידניזעג ּבָאה ךיא :;טגָאזעג לּואָש טָאה *י
 זייּב טינ רעמ ריד לעװ ךיא םורָאװ ,דוד ןוז ןיימ ,םּוא ךיז

 ענייד ןיא ןעוועג רעייט זיא ןּבעל ןיימ סָאוו רַאפרעד ,ןָאט
 | ,ןעגנַאנַאב שירַאנ ךיז ּבָאה ךיא ,עז .גָאט ןקיטנייה ןגיוא

 ..ליפ רעייז ןעזרַאפ ּבָאה ןוא |

 זיא טָא :טנָאזעג טָאה ןוא דוד ןפורעגּפָא ךיז טָאה **

 -רעּבירַא ןעגנוי יד ןופ רענייא לָאז ןּוא ,זיּפש סכלמ םעד

 ןרעקמוא טעװ טָאנ ןוא"  .ןעמענ םיא ןּוא ,,ןעמוק
 םורָאװ ;טּפַאשיײרט ןייז ןוא טייקיטכערעג ןייז ןכעלטיא

 ,טנַאה ןײמ ןיא טרעפטנעעגרעביא טנייה ךיד טָאה טָאנ

 ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ןּוא

 ןבעל ןייד יװ יױװַא טָא ןּוא יי | |
 גָאט ןקיטנייה ןגיוא עניימ ןיא טצַאשעגסיורג ןעװעג זיא

 .גתרצ רעדעווטעי ןּופ ןייז ליצמ ךימ לָאז רע זַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טצַאשעגסױרג ןייז ןבעל ןיימ לָאז ױזַא
 ןריפסיוא יא ,ןָאט וטסעװ ןָאט יא ;דוד ןז ןיימ ,ןייז ּוטסלָאז טשטנעּבעג :ןדוד וצ טגָאזעג לּואָש טָאה יי

 .ןריפסיוא וטסעוו |

 .טרָא ןייז ּוצ טרעקעגמוא ךיז ! טָאה לּואָש ןּוא ,געוו ןייז ףיוא ןעננַאנעג ויא דוד ןּוא

 .טנַאה סלּואָש ךרוד ןרעװ טכַארּבעגמוא גָאט | ןײא ךיא לעװ דנּוצַא :ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאזעג טָאה דוד ןּוא י וכ
 | ךיז טעוו לּואָש ןּוא , םיּתשִלּפ יד ןופ דנַאל ןיא ןרעװ ןענּורטנַא ךיא לָאז ןענּורטנַא יװ ,רימ רַאפ סרעסעּב ָאטינ

 | ..טנַאה ןייז ןּופ ןרעוו ןענורטנַא ךיא לעװ ױזַא ;לארשי ןּופ קרַאמעג ןצנַאג ןיא ןכוז וצ רעטײװ ךימ ,רימ ןּופ ןייז שָאְימ

 םעד שיכָא ּוצ ,םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנוה סקעז יד ןוא רע ,ןעננַאגעגרעּבירַא זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא דוד זיא* = |
 | ו טימ רעכעלטיא ,ןשטנעמ ענייז ןּוא רע ,תַנ ןיא ןשיכָא ייּב ןסעועג זיא דוד ןּוא* .תַג ןופ ךלמ םעד ,ןכֹועָמ ןּופ ןּוז
 ..לָמרַּכ ןופ ןלָבְנ ןופ ּבײװ יד לֵיַניבַא ןּוא , לאָעְרוִי ןופ םַעֹוניחַא ,רעּבײװ ײװצ ענייז טימ דוד ,טניועגויוה

 | כג טינ רעטײװ רעמ םיא טָאה רע רעּבָא ,תַג ןייק ןפָאלטנַא ויא דוד זַא ,ןלּואָש ןרָאװעג טגָאזעגנָא .זיא *

 רימ ןעמ לָאז ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענופעג ּבָאה ךיא ,ךיד טעּב ךיא ,ביוא :ןשיכָא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןוא*



₪ 4 
 ךיא ןוא ,טעטשדלעפ יד ןּופ רענייא ןיא טרָא ןַא ןּבעג

 ןיא ןציז טכענק ןײד לָאז סָאװ ךָאנ ןּוא ;ןציז ןטרָאד לעװ

 י - ?ריד "ב טָאטש-הבולמ רעד

 .גלקיצ גָאט םענעי ןיא ןּבעגעג שיכָא םיא טָאהי =

 ויב הדּוהי ןופ םיכלמ יד וצ ולקיצ טרעהעג רעּבירעד

 הרט | .גָאט ןקיטניה ףיוא

 ןיא ןסעזעג זיא דוד סָאװ געט יד ןופ ילאצ יד ןואז =

 .םישדח .ריפ טימ רָאי ַא ןעװעג זיא ,םיתשלפ יד ןּופ דלעפ

 ןּוא ןײגּפױרַא ךנעלפ ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא* =

 ,יִקֵלְמַע םעד ןּוא ,ירזג:םעד ןוא ,ירּושג םעד ףיוא-ןלַאֿפנָא -

 ןופ סָאװ דנַאל ןופ רעניֹוװַאּב יד ןעוועג ןענייז :יז םורָאװ

 .םִיַרצִמ דנַאל זיּב ןּוא ,רּוש ןייק טסמוק ּוד יװ ;ןָא :קיּבײא

 ןּבעל ןוָאל טינ ןּוא ,דנַאל סָאד ןגָאלש טגעלפ דוד ןּוא ?

 ןּוא ףָאש ןעמענוצ טנעלפ רע ןּוא ;יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק

 ךיז ןוא ,םידגב ןּוא ,ןעלמעק ןּוא ,ןעלוייא ןוא ,רעדניר

 -עג טָאה שיכָא א ןּוא ** .ןשיכָא וצ ןעמּוק ןּוא ןרעקמוא

 :טגָאועג דוד טָאה .!טנייה ןלַאפעגנָא ריא טַײז ּוװ;!:טנָאז

 ,ילֵאְמחַרי םעד ןּופ םורָד ןפיוא ןּוא ,הדּוהי ןּופ םורָד ןפיוא

 0% .יניק םעד .ןּופ םורְד ןפיוא ןּוא

 ןואל טינ דוד טגעלפ יורפ ןייק ןּוא ןַאמ ןייק ןוא יז

 רעמָאט :טגָאזעג טָאה רע ליוו ,תַג ןייק ןעגנערב ּוצ ןבעל

 ןּוא יוזַא :ןנָאז ּוצ ױזַא ,זדנּוא ףיוא ןלייצרעד .ייז ןלעװ

 רעגייטש ןייז ןעוועג ויא ױזַא ןּוא .ןָאטעג דוד טָאה יױזַא

 .םיתשלפ יד ןופ דלעפ ןיא ןסעזעג ויא רע טָאװ געט עלַא

 () 6 ,חכ-6 ,זכ

 = רעְּב ְּדְרְכַע בשי הָּמָלְו םָש הֶבְׁשֶאְו הרָׂשַה .יִרָע
 גלקצהתא אּוהַה םֹיּב ׁשיִכָא לִי מע הָכָלְמַּמַה +

 = = נחה םלַה ךע הרה מל :לָקִצ הָתְָה מל
 יקל הָרְשּב דוד בֵׁשי--רֶׁשֲא םימוה רפְסמ יה ז
 -ללָא יִטְשְפיו וישנו דוד לעיו :םישדח הָעָמְרַאְו םִמָי ח

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה תֹוְָׁשְי הֶּנִה יִּכ יקלמעקְו יורגהו ירושגה
 -תֶא דוָד הָּכִהְו !םִיָרְצִמ ץראזדעו הרש ְָאֹוְּב םלועמ ט

 םביִרֹמֲחְו רֶקְבּו ןאֹג זקְלְו הָשאְו שיא היחי אלו ץראה
 ׁשיִכָא רָמאמ :שיִכָאלֶא אֵבָּו.בֶׁשּוםיִדָנְבו םיִַּמנו י
 םֶגָנילַעְו הָדּוהְי בֶגְניִלַע דד רמאּ םֹיַה םתְטַׁשְפ--לַא -
 דוח הָיחְיאל הֶׂשאו שיאו :ינּקַה םגְנְ"לֶאְו ילאמחרוה א

 לוד הָׂשָע--הֶּכ רמאל וניל ודגיךפ רמאל תנ איִבָהָל
 .:םביִתְשלפ הָדְׂשִּב בש רשא םיִמָיַ-לְּכ וטְּפְׁשִמ הכו <
 לאב ומַעָב ׁשיִאְבַה ׁשֵאְבַה רמאל דִָרְּב ׁשיִכָא ןמָא ג'י

 | יי סלט הבל יל הָיהְו

 אבל םֶהיְִחַמדתֶא א םיִתְטלפ ונבקוו םלָה םיִמָ יה א
 ותא יִכ עדת עדי דוד"לא שיבא רמאו לארשיב סַחְלַהְל
 ןכָל שיכָאלַא דוד רֶמאֹּנ :דישנאו התא הָנַדַּמַב אֵצִת

 דַזָד-לֶא ׁשיִכָא רֶמאֹּה ּדְבַע הֶׂשֲעַי-רְׁשֲא תתֶא עַדַת הֵּתַא
 תמ לֵאּמְׁשּו -.םיִמָיַהלִּ ָךמיִׂשֲאיִׁשאֹרָל רמש ןכָל :

 יכיאׂשְו רעב הָמָרְב ּוהרְכקיו לֵאָרׂשִי-לָּכ ולדודפסי
 םיִתְשְלָפ וצבקו :ץראהְמ םִיִנעיה-תֶו תובאָה יויִסָה ד

 חיו לֵאָרְׂשי-לּכיתֶא לֹואָׁש ץפקיו םנושב ונח ואְכיַ
 .דָרָחַ אלו םיִּתְשְלְפ הגְחְמתֶא לאש אר :ַעְּבְִּנַּב ה
 ג הוהְי ּוהָנָע אלו הֶוהיִּב לואָש לאש :דאמ ובל ו
 דל לאָׁשר רָמאו :םָאיִבְנַּב םנ םיִרואְּב םַּנ תומלָחּב ו

 סונאהדתא א 'ג ,חכ יקידעװ ת כ , ,

 ,לארשי יב ,קלָאפ ןייז יב טסואימרַאפ ךיז רע טָאה ןסואימרַאפ- :ןנָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טביולגעג טָאה שיכָא ןוא

 יטכענק ןקיבייא ןַא רַאפ ןח רימ טעו רע ןוא

 = המחלמ ןטלַאה ו וצ ,גירק ןיא תונחמ ערעייז טלמַאזעגנייַא םיתשלפ יד ןּבָאה ,געט ענעי יא ןעװעג זיא סע ןּוא * חכ

 ,ליח ןיא רימ טימ ןײנסױרַא טסעוו ּוד זַא ,ןסיוו וטסלָאו ןסיוו :ןדוד וצ טגָאזעג טָאה שיכָא ןוא .לארׂשי ףיוא

 -פיוא טעװ ד ןייד סָאװ ,ןרעוו רָאװעג וד טסעװ רַאפרעד :ןשיכָא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה * .ןשטנעמ ענייד ןּוא ּוד

 .געט עלַא ּפָאק ןיימ ןּופ רמוש ןרַאפ ןכַאמ ךיד ךיא לעװ רַאפרעד :ןדוד וצ טגָאזעג ׁשיכָא טָאה .ןָאט

 2 ןיא ,הָמָר יא ןבָארנַאּב ם םיא ןּבָאה | יז ןּוא ,טנָאלקַאב םיא  ןּבָאה לארׂשי דץ א ,ןברָאטשעג ויא .לאומש | ןואז

 .טָאטש

 .רערעװשַאּבנטױט יד ןוא רעעורעטסייג יד דנַאל ןופ ןָאטעגּפָא טָאהעג טָאה לּואָׁש ןוא

 טָאה לּואָש ןוא ,םֶנּוש ץא .טרעגַאלעג ןּבָאה ןּוא ןעמוקעג ןענייז יז ןוא ,טלמַאזעגנייַא ךיו ןבָאה םיתשלפ יד תאו

 ,םיתשלפ יד ןופ רענַאל םעד ןעועג טָאה לּואָש ןוא* .ַֹוּבלִג ןיא טרעגַאלעג ןּבָאה ייז ןוא ,לארשי ץנַאנ טלמַאזעגנייַא

 טָאג רעּבָא ,טָאג יב .טנערפעג טָאה לּואָש ןוא* .טרעטיצענ רעייז טָאה ץרַאה ןייז ןוא ,ןגירקעג ארֹומ טָאה רע ןּוא

 | ..םיאיבנ ךרוד טינ ,םירּוא יד ךרּוד טינ ,תומולח- ךרוד טינ ,טרעֿפטנעעג טינ םיא טָאה
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 ּהָבְיהשְרְדֶאְו הילא הכלא םואהתלַעָב תֶׁשֲא ילדושקב
 זה ןיִעְּב םֹוא--תַלֲעַב תֶׁשֲא הגה וילא ֹויְדְבַע ימי
 ח יִנָשּו אוה | לב םיִָחֶא םיִדָנְּב ׁשֵּבְלַיַו לּואש .שֶּפַהְתִי

 0 יל .אנקימוסק | רֶמאֹּל הָלֵיָל הֶׁשֶאָה-לֶא ואבו ופַע םיִׁשָנֲא |

 ט הָשֶאָה רֶמאֹּתַו !ךלָא רמאזרָשַא תֶא ל יִלָצְהְו בֹואָב
 תיִרְכַה רשא לּואָׁש הָׂשָע-רֶׁשֲא תֶא תי התא הגה וילא
 שפנתמ הָּתַא המלו ץֶרָאָהְדִמ .ינעדוהדתֶאְו תובאָהדתֶא
 -יַח רמאל הָוהיב לואש הל עבָשיו זיִנתיִמֲהַל יִׁשְפַנְּב
 יִמתַא השאה למאנ :הוה רֶבָּדַּב ןוע ףרקדמא הוה
 הָשאַה אתו יליילְצַה לאמטתא רמאמ ךלרהלעא
 ולּואשלֶא השאה רָמאֹּתַ לחְגליִקְּב קעז לֵאּומְׁש-תֶא
 -לֵאדַלָּמִה הָל רֶמאֹו :לּאָׁש התא ינמיִמְר הָּמָל רֶמאֵל
 םיִהלֲא לואָש-לָא השאה דְמאֵּתַ תיִאָר חַמ יִּכ יִאָריִּת
 ְמאֹתַו וראתההמ הָל רמאה +ץראהךמ םילע יִתיֵאָר
 .לָאומׁשייּב לאש ע עד ליעמ הָמֹע אּוהְו הלע | ןקָז שיא
 .:וחתשוו הצְרא םיפא דינה
 ילירַצ לּואָש רָמאו יתא תולעהל ינתזגרה "המ לאש
 ינעְאלו ילעמ רפ םיחלאו יב םיִמָחלַנו םיִּתְשִלְּפּו ראָמ
 יניִדוהְל ףל הָאְרקֶאְו תֹומלֲחַּב םג םיאיִבנה דיפ םג דוע

 רע

 א יפ

 רש

 ג 7

 יא

 ₪ רֶ הניו ינלאָשת הֶּמָלְו לָאומש רמאו  !הֶׂשעַא המ
 יב רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ ול וי שעח < :ְךֶרֶע יהיו למ | ז

 ורחל פרל התו מ .הָכָלְמַמַה"תִא הָוהְי ערקו
 ִפַאְךוְרַח תישעדאלו הוה לּוקְּב תעמשהאל רשאפ
 :קרוה םויה הָוהְי ְךל"הׂשֶע הוה רביזה ןֵּכילַע למ
 הֶּתַא רֶחָמּוםִתְׁשלְּפירַיְּב ל לָּמַע לֵאְרְׂשייתֶא םג הוה ןַתי
 ושיְִּׁשלפדַיְּב הָוהְי ןהי לֵאָרְׂשִי הנֲחְמ-תֶאסג ימע דינו
 כ יִרְבִּדִמ דֶֹאְמ אָריו הֶצְרַא ךא ותְמיקיאלְמ לָפ לּואָש רחמי

 יש

= 

 . חתפב ינה תל דמה חוטב ץמק 2 השונד יקה 0 ח דתי 'ת

 יב

 .וט דלא טאומש * רֶמאֹּיַנ

 יה

 ֹם

 :ןלּואָש וצ טנָאזעג |

 08000 | | א לאומש

 - ףיוא רימ טכוז :טכענק ענייז וצ טנָאזעג לּואָׂש טָאהי =

 ןוא ; .ריא ּוצ ןייג לע ךיא ןוא ,ןירעעורעטסייג ַא יורפ ַא

 :טגָאזעג םיא ּוצ טכענק ענייו ןּבָאה .ןגערפ ריא ייּב לעוו

 ..רודךיע ןיא ןירעעורעטסיינ א יורפ ַא ָאד זיא טָא

 ןָאטעגנָא טָאה רע ןוא ,טלעטשרַאפ ךיז לּואָש טָאה* |

 רענעמ ייווצ ןוא ,ןעננַאגעג זיא רע ןּוא , םידגב ערֶעדנַא

 ,טכַאנ "ב יורפ רעד ּוצ ןעמיקעו ןענַײז יז ןּוא .םיא טימ

 ךרוד ,ךיד טעב ךיא ,רימ גָאזרָאװ :טנָאוענ טָאה רע ןוא

 ריד .לעװ .ךיא סָאװ םעד ףיוא רימ גנערב ןּוא ,טסייג ַא

 סָאװ טסײװ ּוד ,עז .:טגָאזעג םיא ּוצ יורפ יד טָאהי .ןגָאז

 *רעטסייג יד ןטינשרַאפ טָאה רע יװ ,ןָאטעג טָאה לּואָש

 .סָאװרַאפ ןּוא ,דנַאל ןּופ רערעװשַאּבנטױט יד ןוא רעעו

 ר :ןןטײט וצ ךימ ןבעל ןיימ רַאפ ונולכיורטש ַא ּוטסנייל
 | :ןגָאז וצ יװַא ,טָאנ יב ןרָאװשעג ריא לּואָע טָאה < |

 ןועװ ףָארטש ַ ךעשעג טעװ ריד ביוא ,טּבעל טָאג יוו יא

 לָאו ןעמעוו :טנָאזעג יורפ יד טָאה* !ךַאז רעקיזָאדרעד |

 0 גנערב : ןלאומש :טגָאזעג רע טָאה :ןעונערבפיוא ריד ךיא

 ..ףיוא רימ

 יד טָאה ווא א ,ןלאומש ןעורעד טָאה יורפ יד יו ךוא 18
 טגָאזעג טָאה יורפ .יד ןּוא .;לוָק ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעוסיוא

 ?טרַאנעג ךימ וטסָאה :סָאװרַאפ .:ןגָאז ּוצ .יוזַא .,ןלּואָש-ּוצ

 :טנָאזעג ריא ּוצ ךלמ רעד טָאה * .לּואָש ךָאד טסיב ּוד

 יורפ יד טָאה ?ןעד ּוטסעז סָאװ ;ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז

 דֵרֶע רעד ןופ ןייגפיורַא ךיא עז טָאג ַא

 "נא זיא + רע וא יור טמיק ןאמ רעטלַא א :טנָאזעג י יז טָאה !טלַאטשעג ןייז זיא סָאװ :טגָאועג ריא ּוצ רע טָאה יי

 .לטנַאמ ַא ןיא .טלקיווענ

 .טקיבעג ךיז ןוא ,דרע רעד ּוצ םינפ .ןשמ טניינענ רו טָאה רע וא ,לאומש זיא סָאד זַא טסּוװעג ליאָש טָאה |

 ;טנָאזעג לּואָש טָאה העגנערבוצפיוא ךימ ,טרעטשענ וה ןיימ ּוטסָאה סָאװרַאפ :ןלּואָש וצ טנָאועג .לָאומש טָאה 3%

 ןוא ,רָימ ןופ טרעקעגּפָא .ךיז טָאה טָאג ןּוא ,רימ ףיוא המחלמ ןטלַאה םיתשלפ יד םורָאװ ,טקירדענוצ רעלז טָאה ד ךימ

 ךיא סָאװ ,ןסיװ זָאל וצ ךימ ,ןפורעג ךיד ךיא בָאה| ;תומֹולח ךרוד | טינ ,םיאיבנ ךרּוד טינ ,רעמ טינ רימ טרעפטנע רע

 .ןָאט לָאז |

 ייד ןרָאװעג ןיא :ןוא , ריד .ןופ ןָאטענּפָא הוז ט טָאה טָאג זַא ,ךימ וטסנערפ סָאװ ךָאנ ןוא <: ;טגָאזעג לאומש טָאה *

 ןייד ןופ הכּולמ הד ןסירעגקעװַא טָאה טָאג ןּוא ,רימ ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג ךיז רַאפ טָאה טָאג ןּואי 1  ןטניפ

 טסָאה ןּוא ,טָאג ןּופ לוָק םעד ּוצ טרעהעגּוצ טינ טסָאה ּוד יו יװַא * .ןדוד ּוצ ,ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּבעגעג יז טָאה ןוא ,טנַאה

 טעװ טָאג ןּוא יל .גָאט ןקיטנייה ךַאז עקיזָאדיד ריד ּוצ ןָאטעג טָאג טָאה םּורד ,קֵלָמַע ףיוא ןרָאצמירג ןייז טריפענסיוא טינ

 םעד ךיוא .רימ טימ ןייז ןיז ענייד ןּוא ּוד | טסעװ ןגרָאמ ןּוא .םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ריד טימ לארשי ןּבעג ךיוא

 -חתתתחת ..םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעג טָאג טעװ לארשי ןופ ליח

 רעטרעו יד רֶאּפ ;טַאהעג ארֹומ /העײז טָאה רע ןוא , ,דרע רעד ףיוא זיא זרע ךיוה יװ ןלעפעגרעדינ דלַאּב לּואָש עא
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 רע לײװ ,טַאהעג טינ חֹוּכ ןייק רע טָאה ךיוא ;ןלאומש ןופ

 ַא ןּוא גָאט ןצנַאג ַא טיורב ןייק ןסענעג טָאהעג טינ טָאה
 | .טכַאנ עצנַאג

 "עג טָאה יז ןוא ,ןלּואָש ּוצ ןעגנַאנעגּוצ יורפ יד זיא יי
 -ענ םיא ּוצ טָאה יז ןּוא ,ןקָארשרעד רעייז זיא רע זַא ןעז

 ןּוא ,לוָק ןייד וצ טרעהעגוצ טָאה טסניד ןייד ,עז :טגָאז |
 עג ּבָאה ןּוא ,טנַאה ןיימ ןיא ןּבעל ןיימ ןעמּונעג ּבָאה ךיא
 ּוצ טדערעג טסָאה ּוד סָאװ רעטרעװ עניד ּוצ טכרָאה
 םעד ּוצ ךיוא ּוד רעה ,ךיד טעּב ךיא ,דנוצַא ןּוא * .רימ
 לקיטש ַא ריד רַאפ ןגייל ךימָאל ןּוא ,טסניד ןייד ןּופ לוק

 ןײג טסעװ ּוד זַא ,חֹוּכ ןּבָאה טסעװ ןּוא ,סע ןּוא ,טיורב |
 .געוו ןיא

 ךיא :טנָאזעג טָאה רע ןוא ,טלָאװעג טינ רע טָאה =

 ןענייז יורפ יד ךיוא ןּוא טכענק ענייז רעּבָא .ןסע טינ לעוו
 רעייז ּוצ טרעהעגּוצ טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשענּוצ |

 .טָאה ןּוא ,דרע רעד ןּופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,לוָק

 .טעּב ןפיוא טצעועג ךיז

 ןיא ּבלַאק טּפָאטשעג ַא טַאהעג טָאה יורפ יד ןוא* =
 טָאה יז ןוא ,ןטכָאשעג סע טָאה ןּוא טלײַאעג יז טָאה ,ויוה
 -עגסיוא ןופרעד טָאה ןּוא ,ןטענקרַאפ ןּוא לעמ ןעמונענ
 רָאפ טגנַאלרעד טָאה יז ןוא * .טיורּב טרעייזעגמוא טקַאּב
 ןוא .ןסעגעג ןּבָאה ייז ןוא ,טכענק ענייז רַאפ ןּוא ןלּואָׂש
 רעד ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז יז
 .טכַאנ רענעגייא

 ערעייז - טלמַאזענעא ןּבָאה םיּתשִלּפ יד יא
 טרעגַאלעג ןּבָאה לארשי יד ןּוא ;קָפַא ןייק תונחמ |

 א לאּומש
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 זיהלָּכ םֶתָל לֵכָא אל יִּכ וב הָיָההאל הפדסנ לאומש
 להבנת אָרָּתַו לואשלֶא השאה אובָּתַו :הֶליְלהילְכְ
 םיִשָאְו ךלֹוקְּב ףתְספש הָעָמְש הוה יִלֵא רָמאַתַו דאמ
 הָתַעְו יִלֵא ָּתְרַּבַּדרֶׁשֲא יִרְבְדתֶא עַמְׁשאָו ִפַכְּב שנ
 -תרַפ  ףנפל הָמָׂשֶאְו ףתֶחפִׁ ליב הָּתַא-ַנ אנ עַמְׁש
 רֶמאֹּו ןַאָמְיַו !ְךרֶּדִּב ךל יִּכ כל לב יהיו ליִבָאְו םֶחָל
 םםללל עמשי| השאה יָדְבִע וָבצְרְפו לכא אל
 לֵב הָשֶאָלְו * +:הָטמַהְדְלֶא בש ץְרֶאָהְמ םקוו
 - זמ והפתנ שֶלָתַוחמקדחקפו והָחְבזַנ רֶהְמִתַו תיכּכ
 וכל ומקינ ולכא' ויָדְבִע יגפלו ללָאָׁש-ינפל .שגפו
 :אוהַה הָליֵַּב

 .טכ
 םיִנֹח לֵאְרְִׂיְו הקפא םֶהיֵנֲחִמ-לּכ-תֶא םיְִּׁשִלּפ צְבִי

 תרואְמְל םירבע םיִתְשְלפ ינְרַפְו :לאָעְרְזִּב רֶׁשֲא יב ב
 :שיִכָא--םִע הָנֹרֲחַאְּב םיִרָבִע ויָׁשָנֲאַו דודו םיִפָלֲאַלְו
 == שיִבָא רֶמאֹו הֶּלִאָה טיִרְבעה הָמ םיתשלפ יִרָׂש ּורְמאַֹ
 -ךלֶמ לּואש | דֶבָע דד האלה םיִתְשְלַּפ יִרָשלֶא
 יתאצְמאַלְו םינש הזדוא םיִמָי הז יִּתִא הָיָה רֶׁשֲא לֶאְרשי
 וילע ופצקיו : הזה םויהדדע ולְפָנ םֹויִמ הָמּואְמ וב
 ׁשיִאָה-תֶא בֵׁשָה םיִמָׁשלְפ ילָׂש ול ּורְמאַּו םיִמְִׁלְפ יִרָׂש
 נָמִע דרידאלו םָש ותְדַקְפה רֶׁשֲא ומוקמהלֶא םֶשיו
 הָצְרְתִי הָמַבּו הָמָחְלִּמַּ ןטָשל ל דהוהו"אלו הָמָחְלִמב
 .הדתאולה ;םֶהָה םיִׁשָנֲאַה יִׁשאֵרְּב אלה וינדַאדלַא ; הֶז
 ְלֲאַב לּואש הכה רמאל תֹלַֹּמַּב ולונעי רֶׁשֲא דוד
 ויל רמאלו רול ׁשיִכָא ארק :ּוקבְבְרּ רֶוָדְו
 יִּתִא ָךאבּו ְךְתאֵצ יֵניֵעְב במ הָמַא רשיחפ ,ההיח
 -דַע לא ב םֶזִמ העְר לב יִתאָצְמיאְל יִּכ הָנְּמַּב

 / ק זתכִנוְכ יק ויפלאב ה ,טכ םיקוספנ רפסה יצח 'דַכ ,חכ

 ןיא ןוא ןטרעדנּוה ןיא ןעגנַאגעגײּברַאפ ןענייז םיתשלפ יד ןּופ ןטשריפ יד ןוא* .לאֶעְרוִי ןיא סָאװ לָאװק םעד ײּב

 0 .ןשיכָא טימ טצעלּוצ ןעגנַאגעגייּברַאּפ ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד ןּוא ,ןטנויוט

  ןופ ןרַאה יד ּוצ טגָאזעג שיכָא טָאה ?םירבָע עקיזָאדיד ָאד ןעוט סָאװ :טנָאזעג םיתשלפ יד ןופ ןרַאה יד ןּבָאה *

 ןיוש רעדָא געט ןיוש רימ ייב זיא סָאװ ,לארשי ןופ ךלמ םעד לּואָש ןופ טכענק רעד דוד ךָאד ויא סָאד :םיתשלפ ידו

 .גָאט ןקיטנייה ויּב זרימ ּוצֵו ןלַאפעגוצ ויא רע סָאװ גָאט םעד ןופ ןענופעג טינ וייב םּוש ןייק םיא ןיא ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרָאי

 םעד םּוא רעק :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה םיתשלפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּוא ,םיא ףיוא טנרעצעג םיתשלפ יד ןּופ ןרַאה יד ןּבָאה +

 ודנוא טימ ןרעדינ טינ רע לָאז ןּוא ,טצעוענניירַא ןטרָאד םיא טסָאה ּוד סָאװ טרָא ןייז וצ ןרעקמוא ךיז רע לָאז ןּוא ,ןַאמ

 ךיז רעקיזָאדרעד טעוו סָאװ טימ םורָאװ ;המחלמ רעד ןיא רעטש ַא רַאפ ןייז טינ ודנּוא לָאז רע ידּכ ,המחלמ רעד ןיא

 רַאפ טָאה עמ סָאװ ,דוד רעד טינ סָאד זיא* ?ןשטנעמ עקיזָאדיד ןופ פעק יד טימ טינ ביוא ,רַאה ןייו טימ ןטעּברעּביא

 :ןגָאז ּוצ יװַא ,ץנעט טימ ןעגנזעג םיא

 ,ןטנויוט ענייז ןיא ןגָאלשעג טָאה לּואָש

 - ?ןטנזיוטנעצ ענייז ןיא דוד ןּוא |

 -סױרַא ןייד ןוא ,קיטרַאפטכער טסיב ּוד זַא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ןדוד ןפורעג שיכָא טָאה" =

 םעד ןּופ ןענופענ טינ ריד ןיא סטכעלש ןייק ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןגיוא עניימ ןיא טּוג זיא ליח ןיא רימ טימ ןיינניירַא ןייד ןּוא ןייג |
₪ 
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 ו ךלו בוש הָּתַעְו :הֶּתָא בוטדאל םיִנְרְּפַה יניעְבּו הוה ם
 ח מא .;םיְִּׁשַלְפ ינרס עב עֶר השעתהאלו .םִלְָּב
 םימ ֶּּדְכַעַב ָת ָתאֶצְמַמּו יִתיִׂשָע המ יִּכ שיֿכָא-לָא ד

 יתמחלנו אֹובָא אל יִּכ הזה םיה דע ךיִנפִל יִתיָה רֶׁשֲא |
 ש כ יִתְעְי וְד-לֶא רֶמאושיִכָא ןעַיו למה י נָא יִביאְּב
 םיְִּׁשִלְפ יִרָש זַא םיקלֶא ךֵאְלַמִּכ יניְֵּב הָּתַא בומ
 'רקפפ םפשה הָּתַעְו :הָמְחְלַמּב מע הלעו"אל ּולְמָא
 םֶכָל ראו רקפכ םֶּתְמַּכְׁשִהְְֶּתִא ואָב"רֶׁשֲאד ְךידֲאיִדְבעֶו
 אי לָא בָשָל רק תַקְלְל וישְנִאַו אוָה רֶָד םַּכׁשּיַ כלו
 | :לאעְרזי לע םיִתעלפּ יש ץֶרָא

. 

 א יקלמעו ישילשה םיּכ גלקצ וישנו דִוָד אבְּב יו
 הא ופרשיו גלְקַצ--תֶא ו ופה .גלקצ"לאו םננלֶא ומשפ
 ג אל לויד ןטקמ הָב-רֶׁשֲא םיִׁשנַה-תֶא ּוְּּׁיַו ;ׁשֵאְּ
 ג-לָא ו וישנאו דוד אבו :םכרדל וכל ּונֲהְניַו שיא ּותיִמַה
 םבֶהיֵתְנִמּו םֶהיִנְבּו םֶהיִׁשְנּו שאב הָפּורְש .הגהו ריִעָה
 ד דע וכו םליקדתא ֹוָתִא-רֶׁשֲא םעָהְו דד אשי :ּׁשִנ
 ה םַעניִַא ּּבְׁשַנ דֶוְדייִׁשְג יִתְשּו + ;תֹוּכְבִל חְּכ םֶהֶּביִא ִׁשֲא

 | ו דודל רָעָתַו ילָמְרַַּה לֶבָנ תֶׁשֲא ליַניִבֲאו תילְְרזיה |

 שיא םָעָה-לָּכ ׁשֶפָנ הָרמיּכ ולקְסְל םֶעָה ורָמָאְהִּכ רֹאָמ
 ;ויָהלֶא הָוהיִּב דוד קָוחְתּויָתֹנְּב-לעו נְב-לַע
  אאָנ--הֶׁשיגַה ךלמיִחֲאדְּב הפה רַתָיבָא-לֶא דד מא
 ה לאט ורחל דֹפֵאָה--תֶא רֶתָיְבָא שגמ רוָפַאָה ל

 יי =

 .ׁשיא תאמר אה דד ר דע יְִּה
 ק דב \ ,ל
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 .גָאט ןקיטנייה ויב ןעמוקעג רימ ּוצ טסיּב ּוד סָאװ גָאט

 .ןלעפעגליֹוװ טינ וטסיב ןטשריפ יד ןופ ןגיוא יד ןיא רעּבָא

 טינ טסלָאז ידּכ ,םולׁשּב יג ןוא ,םּוא ךיז רעק דנּוצַא ןואי

 יד ןּופ ןטשריפ יד ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט
 .םיתשלפ

 ךיא ּבָאה סָאװ רעּבָא :ןשיכָא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה

 םעד ןופ טכענק ןייד ןיא ןענופעג ּוטסָאה סָאװ ןוא ,ןָאטעג
 לָאז ךיא זַא ,גָאט ןקיטנייה זיּב ריד ייּב ןיב ךיא סָאװ גָאט
 | ןיימ ןופ | טנייפ יד ןגעקַא .ןטלַאה המחלמ ןּוא ןעמוק טינ

 ?ךלמ םעד רַאה |

 = :ןדוד ּוצ טגָאועג טָאה ה ןוא טרעפטנעעג שיכָא טָאה'
 .ךאלמ ַא יװ ױזַא ןגיוא עניימ ןיא טּוג טסיב ּוד וַא סייוו ךיא
 :טגָאזעג ןּבָאה םיּתשִלּפ יד ןופ ןרַאה יד רעּבָא ,טָאג ןּופ
 ןוא * .המחלמ רעד ןיא זדנּוא טימ ןײגפױרַא טינ לָאז רע

 ןייד ןופ טכענק יד טימ ירפ רעד ןיא ךיז רעדעפ ,דנּוצַא
 ךייַא טעוו ריא יװ ןּוא ,ריד טימ ןעמוקעג ןענײז סָאװ רַאה
 טייג יױזַא ,קיטכיל טרעװ יא ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןרעדעפ
 . .קעװַא

 ,ןטטנעמ ענײז ןוא ר רע ,טרעדעפעג ךיז דוד טָאה יי
 יד ןופ דנָאל ןיא ןרעקוצמוא ךיז ,ירפ רעד ןיא ןייגוצקעווַא
  ןייק ןעגַאנעגפױרַא .ןעניז םיתשלפ יד ןוא  .םיתשלפ
 .לאָע ר

 ןענייז ןשטנעמ ענייז ןוא דוד זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא 5
 יד טשרע ,גלקיצ ןייק גָאט ןטירד ןפיוא ןעמּוקעג

 ,גלקיצ ףיוא ןּוא ,םֹורָד ןפיוא ןלַאפעגנָא ןענייו םיִקְלָּמַע
 טנערּברַאפ יז ןּבָאה ןּוא .,ולקיצ ןגָאלשעג ןּבָאה יז ןּוא
 זעלַא ןואנ רעבייוו יד ןעגנַאפעג ןּבָאה ייז ןּוא*  .רעייפ ןיא

 ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא | ,טריפעגקעװַא ייז ןּבָאה יז רָאנ ,טייטעג טינ םענייק ןּבָאה ייז ;סיורג זיב ןיילק ןּופ ,ריא ןיא סָאװ

 ןוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ זיא יז טשרע ,טָאטש ןיא ןעמּוקעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןּוא דוד יװ ןּוא* | .געװ רעייו ףיוא

 | .ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז רעטכעט ערעייו ןוא ןיו ערעײז ןוא רעבייוו ץרעייו
 "ג טינ חֹוּכ ןייק רעמ ןּבָאה יז ויּב ,טנײװעג ןוא לוק רעייו ןביוהעגפיוא םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד ןוא דוד טָאה *

 .ןענַײװ ןצ טָאה |

 .לָמרַב
 ןופ ןָבָנ ןופ בייוו יד ליעבַא ןוא לאָז ןּופ םַעֹוניחַא ,ןרָאװעג ןעננַאּפעג ןענייז ןדוד ןּופ רעּבײװ עדייב ךיוא 5 =

 ןופ .טימעג סָאד לײװ ,ןענייטשרַאפ וצ םיא טדערעג טָאה קלָאפ סָאד םורָאװ ,טקירדעגוצ רעייזו סָאה ןדוד ןּוא * |

 "עג ךיו טָאה דוד רעּבָא .רעטכעט ענייז רעּביא ןּוא ןיז ענייז רעּביא רעכעלטיא ,טרעטיּברַאפ ןעוועג זיא קלָאפ ןצנַאג

 .טָאג ןייז הוהי טימ טקרַאטש

 .ןדוד ּוצ דֹופָא םעד טנענעג רֶתָיבָא טָאה .דֹופַא

 םעד ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ןענעג :ןוז סכֶלֶָמיחַא ,ןהפ םעד רֶתָיבָא ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןּואי
 רד ןנָאיכָאנ ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טָאג ייּב טגערפעג טָאה דוד ןּוא *

 יי ליצמ ןוא אימא ּוטסעװ ןגָאינָא םורָאװ ,ךָאנ גָאי :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ?ןגָאינָא יז ךיא לעװ ?הנחמ עקיזָאד
 .ןייז ליצמ וטסעוו

 .ךייט םוצ ןעמוקעג ןענייז ין ןּוא ,םיא טימ סָאװ ןַאמ טרעדנוה סקעז יד ןּוא רע ,ןעגנַאגעג דוד זיא* = |
 ןוא ;ןַאמ טרעדנוה ריפ ןוא רע .,טנָאיעגכָאנ טָאה דוד ןוא יי .טלעטשעוּפָא ךיז ןּבָאה ענעּבילּבעגקירוצ יד ןּוא ;רשב



 א לאומש - | 8

 ןענייז סָאװ יד ,טלעטשעגפָא ךיז ןּבָאה ןַאמ טרעדנוה ײװצ

 .רושּב ךייט םעד ןיינוצרעּבירַא טפַאלשעגּפָא ּוצ ןעוועג

 ,ירצִמ ַא ןַאמ ַא דלעפ ןיא ןענופעג ןּבָאה יז ןואי < 7

 עג םיא ןּבָאה יז ןּוא ;ןדוד וצ טכַארּבעג םיא ןּבָאה ןּוא

 ןּבעגעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןסעגעג טָאה רע ןוא ,טיורּב ןּבעג

 .;רעסַאװ ןעקנירט

 רע ןּוא ;סעקניוָאר ךעלטעב ייווצ ןּוא ,ןגייפ עטסערפענ

 םורָאװ ,םעטָא םעד טּפַאכעוּפָא טָאה ןּוא ,ןסעגעג טָאה

 ןעקנורטעג טינ ןּוא טיורב ןייק ןסעגעג טַאהעג טינ טָאה רע

 ..טכענ יירד ןּוא געט יירד רעסַאװ ןייק

 ,וטסרעהעג ןעמעוו וצ :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה =;

 ַא ןיִּב ךיא :טגָאזעג רע טָאה וטסיב ןענַאװ ןופ .ןוא

 ןיימ ןּוא ,קֵלָמַע ןופ ןַאמ-ַא ייב טכענק ָא ,גָנז רעשירצִמ

 -עג קנַארק ןיּב ךיא לײװ .,ןוַאלעגרעביא ךימ טָאה רַאה

 ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז רימ :* .קירוצ געט יירד טימ ןרָאװ

 | ּוצ טרעהעג סָאװ ףיוא ןּוא ,יתֶרּכ םעד ןּופ םורָד םעד

 ןּבָאה גלקיצ ןּוא ;בֵלָּכ ןופ םורָד םעד ףיוא ןוא ,הדּוהי

 :טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאה * .רעייפ ןיא טנֶערּברַאּפ רימ

 רע טָאה ?הנחמ רעקיזָאדרעד וצ .ןריפפָארַא ךימ ּוטסעוו

 ,ןטייט ךימ טסעוו ּוד ביוא ,טָאג יב רימ רעווש :טגָאזעג

 טנַאה רעד ןיא ןרעפטנערעביא ךימ טסעוו ּוד ביוא ןוא

 -רעד ּוצ ןריפּפָארַא ךיד לעװ ךיא ןוא ,רַאה ןיימ ןּופ

 | יי ..הנחמ רעקיוָאד

 ןענייז ײז טשרע ,טריפעגּפָארַא םיא רע טָאה5פ

 ײז ןּוא ,דנַאל ןצנַאג ןופ טכיועג ןפיוא טירּפשרַאפ

 ןסיורג םעדלַא רעּביא .ןעילוה ןּוא  ןעקנירט ןּוא .ןסע

 7 קיטש ֹא ןּבעגעג םיא ןּבָאה יז ןוא -

 ית ל

 !רוָׂשְּבַה לַחנ-תֶא רֶכָעַמ ּורְנִּ רש שיא םִיַתאָמ ודמעו
 ולדנתַו דָוד-לֶא ותא וחקיו הדשמ ירְצִמיׁשיִא ואמו א
 ינשּו הָלֵבָּד חלפ ' ולד ;םִיָמ הקש לאל םָהָל בי

 אלו םָָל לֵכָאראל כ וִלֵא יחוד בֶׁשֵַּו לכא'נ םִקְמִצ
 רָמֲאַה - :תוליל הָׁשֹלְׁשּו םיִמָי הָׁשֹלִׁש םִיַמ הָתָׁש
 יָא יִרְצִמ רע רָמאַּ הָתִא הומ יאו הָּתַאייִמְל לוח ול
 :השלש םּיה ִתיִלָחיִּכ יָנֹדֲא ינבועוו יללמע ׁשיִאְל רבע

 בננחלעו הָדּוהיל רשאדלעו יִתֹרְּכִה בג ּונטָשְּפ ּונְתֹנֲא די
 יִנְחרְתַה דד לַא מא :שֶאָב ּונפְרָׂש נלְקַצאְו בֵלָּכ וט

 = יָנְמיִמְּתמִא םיחלאב יפו הָעְבָשַה רֶמאֹּיַ הוה דודְגהלֶא
 והדר :הָוה דּורְגַה-לֶא ָּךְררֹואְו יָא ילְנְסַת-מִאְו יט

 םיִננַהְו םיתשו םיִלְכִא ץֶרָאָהילְכ ינפדלע םישטנ הוה
 ץראמו םיִקְשְלַּפ ץֶרָאמ וחקל רֶׁשֲא לולה לֶלָּׁשַה לב

 דאל םָהָרָחְמִל בֶרעהיַעו ףשנהמ דוד םָּכו !הָדּוהְי +
 -רֶׁשֲא רענישיא תֹואֵמ עַּבְרַא-סַא יִּכ שיא םֶהֵמ טלמנ

 וחְקִל רשאילָּכ תא דוד לו :וסנו םיִַּמְַּה-לַע ובר חי
 = ךמ םֶהְלרדָעִנ אלו :רֶוָד ליצה וישנ יִתשדתאו למ 1

 רָשאלָּכ דעו לשמו תונְבּו םִינָּב-דַעְו לודנה"דעו ןטקה
 ןאַצַהילְּכ-תֶא דוד חקיו :דֶוד בישה לפה םֶהְל וקל כ
 :דִוָד ללש ה ורמאו אוהה הנקמה ונפל וגהנ רה

 ירחא| תֶכֶּלִמ  ורָנִּפ-רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאה םִיַלאָמ-לֶא דוד אביו אכ |

 = .תארקלו דוד תארקל ואו רושבה לַחְנְּב םֶבישיו דוד
 .םולשל םהל לֶאְשיִנ םָעָה-תֶא לו שגוו ותא רשא םעָה

 כלֶה רשא םיִׁשָנֲאַהַמ לעילְבּו ער | ׁשיִאילּכ מ
 שבתל ןתְאל ימִע וכלהדאל רשא ןעי ורמאה לוד
 ויָנָב-תֶאו ּתְשַא-תֶא שיַא-םִא יִּכ ונלצה רֶׁשֲא לֵלָּׁשַהַמ

 דשא תא יִחֶא כ ושעקדאל דוד רֶמאּיַ וכלי ונהנו גמ

 זונתאב חתפ רכמע א'כ 'בב

 ר = .הדּוהי דנַאל ןופ ןּוא ,םיתשלפ יד ןופ .דנַאל ןּופ ןעמּונעג ןּבָאה :ייז סָאװ :ביור

 = ןַאמ ַא ןרָאװעג ןענּורטנַא טינ זיא ייז ןּופ ןּוא ,טנווָא ןיא ןנרָאמ ףיוא זיּב ןוא טכַאנרַאפ ןופ ןגָאלשעג לז דוד טָאה א =

 ןעװעג ליצמ טָאה דוד ןּוא - .ןפָאלטנָא ןענייו ןּוא ,ןעלמעק ףיוא ןטירעג ןענייו סָאװ רענעמ עגנוי טרעדנוה ריפ ץּוחַא

 טרענימענ טשינרָאג ןיא ייו יב ןוא * .ןעװעג ליצמ דוד טָאה רעּבײװ ײװצ ענייז ךיוא ;ןעמונענוצ טָאה קלָּמַע סָאװ ץלַא

 רַאפ ןעמונעגּוצ ןּבָאה ענעי.סָאװ ץלַא ייס ,ביור ןּופ ייס ,רעטכעט ןּוא ןיז ייס ,ןטסערג ןויב ןּוא ןטסדנימ ןּופ ןרָאװעג

 "עג יז עמ טָאה .רעדניר ןוא ףָאש זערעײנ עלַא ןעמונעגוצ דוד טָאה ךיוא * .טכַארּבעגקירוצ דוד טָאה ץלַא ;ךיו

 | .ביור סדוד זיא סָאד :טגָאועג טָאה עמ ןוא ,יפ םענעי רַאפ .סיורַאּפ טריפ

 ןוא ,ןדוד רעטניה ןייג וצ טפַאלשעגּפָא ּוצ ןעוועג ךענייז סָאװ ןַאמ טרעדנוה ייווצ יד וצ .ןעמוקעג ןיא דוד ןּוא = \ -

 סָאװ קלָאּפ .םעד ןועקטנַא ןוא ןדוד ןגעקטנַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז ןוא .רֹוׂשּב ךייט םייּב ןציז טזָאלעג יז טָאה עמ

 | | 0 .דירפ ףיוא טנערפעג ייז טָאה ןּוא ,קלָאפ םעד ּוצ טנענעג טָאה דוד ןוא .םיא טימ

 ןוא ,ןדוד טימ .ןעגנַאלעג ןענייד סָאװ ןשטנעמ יד ןופ טייל עקיטכערטרעדינ ןוא עטכעלש עלַא ןפורענּפָא ךיז ןּבָאה" = =

 "עג ליצמ ןּבָאה רימ סָאװ ביור םעד ןּופ ןּבעג טינ יז רימ ןלעוו ,ודנוא טימ ןעגנַאגעג טינ ןענייז ייז לײװ :טגָאזעג ןּבָאה ייז

 -  .ןיג ןּוא ןריפקעװַא ןגעמ ייז סָאװ ,רעדניק ענייז ןוא ּבײװ ןייו ןכעלטיא 'זיולּב .רָאנ ,ןעװ

 ,ןבעגעג ודא טָאה טָאג סָאװ םעד טימ ,רעדירב עניימ ,ןָאט טינ יװַא טלָאז ריא :טגָאועג דוד טָאה= 7



 ועל אָּבַה דּורְגַהתֶא ןמיו ונמא .רֶמְׁשַּו לל .הָוהְי ןַתָ
 דכ דריה ] קָלְחְּכ יפ הזה ךבלל .םפל עמשי ימו נדיב
 א קל ודי םִלָּכַה-לַע בשיח קָלֲחְכּו המחלמּב
 .חכ טאל טֵפְׁשִמְל קָחְל ָהָמׂשִיַ הלְַמו אוהה םויהמ ילו
 וכ ללָּׁשַהְמ חלשיו גלקצבלַא ' דוד אבו \ הזה םויה דע
 - ללשמ הָּכְרְּב טכל הוה רמאל יהערל הָדּודְי .ינקול
 זכ רֶׁשֲאַלְו םֵנְנ"תֹוְמִרְּב רֶׁשֲאַלְ לָא-תיִבְּב רֶׁשֲאַל ;הָוהְי יביא
 חכ רֶׁשֲאַלְו תֹומְפְׂשִּב רֶׁשֲאַלְו ערעב רשאלו < ריב
 טכ ילאמחריה יִרָעָּב לָשֲאַלו לָכְרַּב רשאלו ןַעְמִּתְׁשֶאַּב
 ל יווכְּב רֶׁשֲאַלְו הָמְרָחְּב רֶׁשֲאַלְו :יִניקה יִרָעְּב רֶׁשֲאַלְו
 אל מקהל ןורְבָהְּב רֶׁשֲאַלְו :ְךֶתֶעּב רשֶאלו ןשע
 יו ..וישנאו אוה דוד טְׁשיִדְלהְתַה-רְׁשֶא

 | / אל
 א  ינפִמ לֵאָרׂשִ ישנא וסל לֵאָרְׂשיִּב םיִמָחְלִנ םיִּתׁשִלְּ
 | ב םיתשלפ וכבד :עפלנה | רָהְּב םיִלָלֲח ולפי םיתשלפ
 בדֶניִבֲאתֶאְו ןתְנוהְי-תֶאיִמְׁשְלְּפּומ ַוינב-תֶאְו ליאָש-תֶא
 ג לּואָׁש-לֶא הָמָחְלִּמַח רֵּבְכִּתַו :לואש יב עוׁשיִכְלַמ-תֶאְו
 ;םיִרֹוּמַהְמ אמ לֶחָו תֶׁשֵקַּב טיִׁשָנֲא םיִרֹּמַה ּוהְאְצְמִיו
 ד וֵּפ הָב יִנְָקִדו! ד ףפרה ףלט וילָכ אשנל לּואָש רֶמאֵי
 .דֶבֶא אלו יציוללעתהו ינרָקְדּו הֶלאָה םיִלֵרֲעָה ואובי

 +. 6 הא א הא 000 )0 שא א -:

 לפי ברחַה-תֶא לאש .חקיו רֶאְמ אָדָי יִּכ לֵב אשנ

 מע תמו וברח

 :יסנו סיִרָעָהתֶא ובזעמ וָיָנְבי ליִאָׁש ותמי לָאְרְש
 :הְּב ובשיַו םיְִׁשִלְפ ואביו

 רנב.ב א" 5 ייקרהזה דכ ,ל

 .ַעֹוּבלִנ גרַאּב ןפיוא ענעגָאלשרעד ןלַאפעג ןענייז ייז ןוא ,םיתשלפ יד רַאפ
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 הנחמ יד ןּבענעג טָאה ןוא ;טיהעגּפָא:ןדנוא טָאה רע זַא |

 ןוא < .טנַאה רעודנוא ןיא ,ןעמוקעג זדנוא ףיוא זיא סָאװ

 ?ףַאז .רעקיוָאדרעד ןיא ךייַא וצ ןרעהוצ ךיז טעװ רעװ

 ןיא טרעדינ סָאװ םעד ןּופ קלח רעד יװ יװַא םורָאװ

 .יד יב טביילפ סָאװ םעד ןּופ קלח רעד זיא יוזַא המחלמ
 בה = .ןלייט ךיז יז ןלָאז ךיילג ;ןכַאז

 ;רעטַײװ ןּוא ןָא גָאט םענעי ןּופ ןעווענ זיא יױזַא ןּוא *

 ץעועג | ַא רַאפ  ןוא ₪ יַא רַאפ טכַאמעג סע טָאה עמ ןוא

 יי .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב לארשי רַאּפ
 רעג טָאה ןּוא ,גלקיצ :ןייק .ןעמוקעג ויא דוד וא" 7

 עניז וצ ,הדוהי ןופ עטסטלע יד וצ בור םעד ןּוֿפ טקיש | -

 םעד ןופ הנתמ ַא ךייַא טַאנ :ןנָאז ּוצ .יוזַא ,דניירפ עטוג =

 וצ ןוא ,לָא-תיָב ןיא סָאװ יד וצ *  ;טנייפ סטֶאג ןופ ביור

 ;ריּתַי ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,םורָד ןופ תֹומָר ןיא סָאװ יד
 - ,תומפָש ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,רֶעּורָע ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא **
 .,לָבְר ןיא סָאװ יד ּוצ ןוא *  ;עומתשֶא ןיא סָאװ יד ּוצ ןוא

 יד ּוצ ןוא ,ילָאְמחַרַי םעד ןופ טעטש יד ןיא סָאװ יד ּוצ ןוא =
 ;יניק םעד ןופ טעטש יד יא סָאװ = ה -למ אוקי לו לואש המ יפ וילפדאשנ | ארו :ָהיֶלָע

 .ר " :
 ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא ,ןֶשֶע-רֹוּכ ןיא סָאװ יד ּוצ ןוא הָמרָח = וילמ אש נב שלש לאט תמה

 יז לֵאָרְׂשייׁשְנַא וארמ :וּדְחַי אוהה םֹויַּב ויִשָנֲא-לָּכ םנ
 .רעטרע עלַא וצ ןּוא ,ןֹורבֶח ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא 44 גת = = \ שנא יי ןדריה רבעּב | רשאו כמ פה רבב -רֶׁשֲא

 .ןעננַאגעגמורַא ןטרָאד ןענייז ןשטנעמ ענייו ןוא דוד סָאװ =
 יי ₪ ואב תֶרֶחֶּמִמ יהי

 ןיא סָאװ יד ּוצ ןּוא *

 ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא ; =
 ןפָאלטנַא ןענייז לארשי ןופ רענעמ יד ןוא ,לארשי

 טגָאיעגנָא ןּבָאה םיתשלפ יד ןּואי
 ןּוא * .ןלּואָש ןּופ ןיז יד ,עושיפלמ ןּוא ,בֶדָניבַא ןּוא ,ןֶתָנֹוהי ןגָאלשרעד ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא ,ןיז ענייז ןוא ןלּואָש

 טָאה רע ןּוא ;ןענופענ םיא ןּבָאה ,סנגיוב יד טימ טייל יד ,סרעסיש יד ןוא ,ןלּואָש ןגעקַא רעווש ןעוועג זיא המחלמ יד
 ךעטשרעד ןּוא דרעווש ןייד סױרַא יצ :רענערטנפַאוו ןייז וצ טגָאזעג לּואָש טָאה* .סרעסיש יד רַאּפ טרעטיצעג רעייו |

 .רימ רעביא טעּפשעג ןכַאמ ןּוא ,ןכעטשרעד ךימ ןוא ,ןעמוק טינ ןלָאז ענעטינשַאּבמּוא עקיזָאדיד ידפ ,ריא טימ .ךימ
 = ןוא ,דרעווש יד ןעמּונעג לּואָש טָאה .טַאהעג ארֹומ רעייז טָאה רע םורָאװ ,טלָאװעג טינ טָאה רעגערטנּפַאװ ןייז רעּבָא

 ןלַאפעגפױרַא ךיוא רע ןיא ,ןּברָאטשעג ויא לּואָש זַא ןעזעג טָאה רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא* .ריא ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא

 ענייז עלַא ךיוא ,רעגערטנּפַאװ ןייז ןּוא ,ןיז יירד ענייז ןּוא ,לּואָש ןוא* .םיא טימ ןּברָאטשעג ויא ןוא ,דרעווש ןייו ףיוא
 .גָאט םענעי ןיא םענייא ןיא ןּברָאטשעג ןענייז ,ןשטנעמ

 = ןופ רענעמ יד זַא ,ןדרַי טייו רענעי ףיוא סָאװ ןוא ,לָאט טייז רענעי ףיוא סָאוו לארשי ןופ רענעמ יד ןעזעג ןּבָאהי
 .ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ,טעטש ערעייו ןזָאלרַאפ ןּבָאה יז ןּוא ,טיוט ןענייז ןיז ענייז ןּוא לּואָש ןוא ,ןפָאלטנַא ןענייז לארשי
 | .ייז ןיא טצעוַאּב-ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג ןענייז םיתשלפ יד ןּוא

 ןּבָאה ײז ןוא ,ענעגָאלשרעד יד ןָאטסױא ןעמוקעג םיתשלפ יד ןענ"ו ,ןגרָאמ ףיוא ןעװעג ויא סע ןוא*
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 "תֶאְ לֹואָׁש-תֶא ואְצְמִיַו םיִלָלֲחַה-תֶא טְׁשַפְל םיִּמְשְלִּפ גרַאּב ןפיוא ןלַאפעג ,ןיז יירד ענייז ןּוא ןלואָש ןענופעג

 ושארדתא ותַרְכיִ :עפלגה רַהְּב םילָפ ויָנָב תֶׁשְלְׁש ט -עגסיוא ןּוא ,ּפָאק ןייז ןטינשעגּפָא ןּבָאה יז ןּוא י .ַעֹוּבלִג

 רֵׂשַבְל ביִבָס םִִּתְׁשִלְפץרֶאְב וחלשיו ויִלְּכדתֶא ימשפיו
 תורתשע תיֵּב ויָלָּכ-תֶא ומישיו :םַעְקתֶאְ םֶהיֵּבַצֲע תב י

 יבשי ייל ועמשיו :ןש תיִב תַמֹוחְּב ּועְקִּת תָינתֶאְ אי ,רעדליּבנצעג ערעייז] ןופ ויוה ןיא ןגָאזוצנָא ,םּורַא דנור

 -לָּ מוקמו :לואָשל םיִּתְשִלְפ ׂשָע-רֶׁשֲא הא .דעלג שיבי בי ןפַאװ ענייז ןָאטעגניהַא ןּבָאה "יז ןוא * .קלָאפ םעד ןוא

 זרַאָו לא תיוגדתא וחקה הֶליִלַהְלַב וכל טיח שיא "פיוא יז ןּבָאה בייל ןטיוט ןייז ןּוא ,תֹורָּתׁשַע ןּופ ויוה ןיא

 :םש םָתֹא ופרשינ הֶׁשִבָי ואבי ןֶׁש תיֵּב תמוחמ ויָנָּב | תי 0
 | ַׁש-תיֵּב ןופ רעיומ רעד יוא כָאטש ג

 ומצמ השב לָׁשֲאָה"תַחַ ורק םֶכיִתָמְצַדתֶא חקיו + .ןֶׂשיתיֵּב ןופ רעיומ רעד ףיוא ןכָאטשע
 שמ תעבש טרעהעג ןּבָאה דָעלְנישיִבְי ןופ רעניֹוװַאּב יד ןּוא יי

 .ןלּואָש ּוצ ןָאטעג ןּבָאה םיתשלפ יד סָאװ-םיא ןגעװ

 ביל םעד ןעמונעגפָארַא ןּבָאה ןּוא ,טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאנעג ןענייז ייז ןוא ,טײל עשידלעה עלַא ןענַאטשעגפיוא ןענייז יי

 יז ןּבָאה ןוא ,שיִבָי ןייק ןעמיקעג ןענייז יז ןוא .ןָשיתיֵּב ןופ רעיומ רעד ןופ ,ןיז ענייז ןופ רעבייל יד ןוא ,ןלּואָש ןופ |

 ןוא ;שיִבְי ןיא םיוּבנקסירַאמַאט םעד רעטנוא ןּבָארנַאּב ןּוא ,רענייב ערעייז ןעמונעג ןּבָאה ייז ןוא * ..טנערּברַאּפ ןטרָאד

 .געט ןביז טסַאפעג ןּבָאה ייז

 םיּתשִלּפ יד ןּופ דנַאל ןיא טקישעג.ןוא ,ןפַאװ ענייז ןָאט



 דפ 2

 א הלמה תֹוּכַהְמ בֶׁש דד לאש תומ יִרָחְא יהי
 ב ישסשה םיַּב ! יקל :םינש םיִמָי לקצב דוד בשיו
 םיִצָרְק ויָדָנְבּו לואש םִעַמ המה אָּב שיא ֹהָנהְו
 הָצְרַא לפיו דודלֶא ואבְּב והיו ושארזדלַע הָמָרֲאְ

 גוילָא דָמאֹּו אֹוָבָּת המ יִא דוד דל רֶמאַּו :וחתשיו |
 ד זךיה"המ ד ויל רמאיו יִתָטלִמ לֶאְרְשי הָנֲחַּמִמ
 הָמָחְלמַהְִמ םָעָה םֶנ-רֶׁשֲא רֶמאֹּיַ יִל ליג רֶבָדה
 ונְּב ןְתָנוהיִ ליָאָׁש םנו ותמו םִעָהְדִמ לֵפָנ הָּכְרַה-םַנו
 הִכ עי ךיא ול דיגפה רַעְגהילֶא דד רֶמאּו :ּותִמ
 יאֵרְקִנ | ל דִיּמַה | רַעְַה מא ו ותהי לאָש תֶמ

 יתכקב לה 'א

 .ןרָאװעג
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 טָאה דוד זַא ;טיוט סלּואָש ךָאנ ןעװעג זיא סע ןואי א |

 דוד ןּוא ,קַלָּמַע ןגָאלש ןופ טרעקענמוא טַאהעג ךיז

 ,נָאט ןטירד ןפיוא זיא* ,געט ייווצ גלקיצ ןיא ןסעועג זיא

 = ןוא ,ןלּואָש ןופ ,רענַאל םעד ןּופ ןָא טמּוק ןַאמ ַא טשרע

 ,ּפָאק ןייז ףיוא זיא דרע ןוא ,ןסירעצ ןענייז רעדיילק ענייז |
 ןיא יוזָא ,ןדוד ּוצ ןעמוקעג ויא רע יוו ,ןעוועג זיא סע ןּוא
 טָאה*  .טקובעג ךיז טָאה ןּוא ,דרע רעד ּוצ ןלַאפעג רע

 םיא ּוצ רע טָאה ?וטסמוק ןענַאװ ןופ :טגָאזעג םיא ּוצ דוד
 ןענּורטנַא ךיא ןיב לארשי ןּופ רענַאל םעד ןּופ :טנָאועג

 :טגָאזעג רע טָאה .ךיד טעּב ךיא ,רימ לייצרעד ?ןעװעג ךַאז יד ויא יוו .טגָאזעג םיא ּוצ דוד טָאהי

 - ףּברָאטשעג ןוא ןלַאפעג קלָאּפ םעד ןּופ ליפ ןענייז ךיוא ןּוא ,המחלמ רעד ןּופ ןפָאלטנַא ויא קלָאפ סָאד

 "רעד םיא .סָאד טָאה סָאװ גני םעד ּוצ טגָאזעג דוד טָאה ' .טיוט ןענייז ןֶתָנֹוהי ןוז ןייז ןוא לּואָש ךיוא ןּוא

 ;טנָאזעג ,טלייצרעד סָאד םיִא טָאה סָאװ גנוי רעד טָאה * ?טױט ןענייז ןֶתָנֹוהי ןוז ןייז ןּוא לּואָש זַא וטסײװ ױזַא יו :טלייצ
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 טשרע ,ַעֹוּבלִג גרַאּב ףיוא ןפָארטעג דָארג ךיז ּבָאה ךיא

 "טיר יד ןּבָאה טָא ןּוא ,זיּפש ןייז ףיוא טנעלעגנָא זיא לּואָש

 ךיז רע טָאה' .טנָאיעגנָא םיא רענעמטייר יד ןּוא ןגעוו

 רע ןּוא ,ןעזרעד ךימ טָאה ןּוא ,ךיז רעטניה טרעקעגמּוא

 .ךיא ןיּב ָאד :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןּוא ,רימ ּוצ ןפורעג טָאה

 םיא ּוצ ךיא ּבָאה ?ּוטסיּב רעװ :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה *

 :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה' .ךיא ןיּב יקַלָמַע ןַא :טגָאזעג

 ,ךימ טייט ןוא ,רימ ןּבעל ,ךיד טעּב ךיא ,ךיז לעטש

 סָאװ רָאנ םורָאװ ;ןעמּונעגנָא ךימ טָאה הסיסג יד םורָאװ

 0 טלעטשעג .ךיז ךיא ּבָאה * .רימ ןיא ךיז טלַאה המשנ ןיימ |

 = :,טסּוועג ּבָאה ךיא לײװ ,טייטעג םיא ּבָאה ןּוא ,םיא ןּבעל

 ּבָאה ךיא ןּוא .ןלַאפ ןייז ךָאנ ןבעל טינ רעמ ןעק רע זַא

 "מערָא םעד ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא סָאװ ןיורק יד ןעמונעג

 רעהַא טכַארּבעג יז ּבָאה ווא ,םערָא ןייז ףיוא סָאװ דנַאּב

 .רַאה ןיימ ּוצ
 1 טָאה ןּוא :.רעדיילק | ענייז ז ןעמונעגנָא דוד טָאה יי

 .םיא טימ סָאװ ןשטנעמ עלַא ןכיילגסעד ןּוא .ןסירעצ

 טסַאפעג ןּבָאה ןּוא ,טנײװעג ןּוא טנָאלקעג ןּבָאה ייז ןּוא =

 ףיוא ןּוא ,ןוז ןייז ןֶתָנֹוהי ףיוא ןּוא ןלּואָש ףיוא טנוװָא ןויב

 סָאװ ,לארׂשי ןּופ זיוה םעד ףיוא ןּוא ,טָאג ןּופ קלָאפ םעד

 .דרעווש ןכרּוד ןלַאפעג ןענייז ייז
 סָאד טָאה סָאװ גנוי םעד ּוצ טגָאזעג טָאה דוד ןוא =

 :טגָאועג רע טָאה ?וטסיב ןענַאװ ןופ :טלייצרעד םיא

 טָאה ++ .יקָלְמַע ןַא ,ןַאמ ןדמערפ ַא ןּופ ןּוז רעד ןיּב ךיא

 רוצסיוא טַאהעג ארומ טינ ּוטסָאה יװ :טגָאזעג םיא ּוצ דוד

 ןּופ ןטּבלַאזעג םעד ןעגנערּבוצמּוא .טנַאה ןייד ןקערטש

 | יי 0 2... .. גטָאג

 ןוא ,ןעגנוי יד ןופ םענייא ןפורעגוצ טָאה דוד ןּוא == |
 טָאה רע ןּוא .םיא ףיוא ּוצ-לַאפ ,ןענעג :טנָאזעג טָאה

 .ןּברָאטשעג ויא רע  ןּוא ,ןגָאלשעג םיא

 2477 ,א

 - הגו וְתיִנֲח-לַע ןעָשנ ליִאָׁש הגהו עפלנה רהב יִתיִרְקִנ
 ינארמ וירחא ןפו :והספךה .םישרפה ילעבז בכה ז

 ולא רמאיו התאדמ יל מאה זונה "מאו ילֲא אָרְק

 ++ צ ִנְחֶאיִּכ ,ינְתתִמו ילע אָנ-דְמַע יל רמו זיִכנָא * קל
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 תא רשא םיִשָנֲאָה-לֶּכ םגְו םערקמ נב דו . קח א
 וגב ןתנוהידלעו לואש-לע ברעה-דע מצו ּוּכְבִַו ּודֵּפְסיַו בי

 ;בֶרָחָכ ּולָּפנ יכ לֵאְרְשִי תיבדלעו ₪ הָוהְי םעדלעו
 = == ןֶּב רֶמאֹיַו הָתֶא המ יא ול דינמה רעגהילֶא דוד רמאמ +

 תארי אל דיא ךודז וילא רמאמ :יִכָלֶא יקלמפ ר שיא ד
 חאל דוד ארק :הֶוהְי קישמדתא תחל 3 ףדי הלשל יש
 וילֶא רֶמאֵּה :תממ והכי יבדעְנְפ שג רָמאיו םירָעְוהמ ט

 יתתמ יכנָא רפאל לב הָָע ףופ וכ ףׁשאֹר-לַע דלמד דוד
 -לע תאוה הָניקַהדתֶא דה נק  !הָוהְיַמְׁשְמיִתֶא ז
 תֶׁשֶק הָדּוהְיייִנְּב רמלל רֶמאֹ נב ןֶתנוהי-לַעְ לואש חי
 ףיתומפ"לע לארי יבָצה :רשוח רפס"לע הָבּותְכ הגה =
 ְׂשִבְּת-לַא תַנב ּודינמילא .:םירובג לפִנ ךיִא לֶלֶח כ

 הנ לעַתְדּפ םיתשלפ תונָּב הָגְחְמְשתְרּפ ןולְקְׁשַא תֶצּוהְּב
 םכילע רֶטְמילַאְו לטדלא עּבלּנַב יִרָה :םילרעַה תב אכ

 לב לאש ןגָמ םילובג ןֵנֶמ לעְננ םש יב תמורת ירשו
 נוי תשק םירוכנ בלחמ םיִללַח םדמ :ןמשב חישִמ בכ
 יואש :םקיר בושת אל לאש בֶרָהְו רוָחֶא גישְנ אֵל ןכ

 ּודָרְּפִנ אל םָתֹומְבּו םֶהיֵיֲחְּב טְמיִעְַהְו םיִבָהָאְִה ןתנוהיו
 טניאָש-לֶא לֵאְדְׂשִי תֹונְּב ורב תויראמ לק םיִרָׁשִָמ די

 לע בָהָז יִהָע  הָלֲעמַה םיִנְדֲעַרע יִנָש כָּל ה הָנֵכְּ

 קדיחב ןט הרות - ז | וידגבב 2 החותפ ד 6 קרמה "ה

 ווא ,ריד ףיוא טגָאועג תודע טָאה ליומ ןייד םורָאװ !ּפָאק ןייד .ףוא טּולּב ןייד :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה דוד ןוא*

 .טָאג ןופ ןטּבלַאועג םעד טייטענ ּבָאה ךיא או ּוצ

 ּוצ .ידכ--טגָאזעג טָאה רע ןּוא ** = ,ןוז ןייז נה ףיוא ןּוא ןלּואָש ףיוא גָאלק עקיזָאדיד טנָאלקעג טָאה דוד ןואי*

 :רָשָי ןופ ךוב ןיא ןבירשראפ ןיוש זיא סָאד ;ןגיוב םעד הדוהי ןופ רעדעק יד ןענרעל

 | ;ןָאלשרעד ןכײה ענייד ףיוא זיא ,לארשי ,טכַארּפ יד יי

 | - !ןלַאפעג םירוביג יד ןענייז יונ =
 - ,תַנ ןיא ריא טלָאז ןלייצרעד טיני*

 ,ןֹולקשַא ןּופ ןסַאג יד ןיא ןגָאנָא טינ
 . ,ןעיירפ טינ ךיז ןלָאז םיתשלפ יד ןופ רעטכעט יד ידפ
 טינ ןלָאז ענעטינשַאּבמּוא יד ןופ רעטכעט יד ידכ

 = .ןלעווק |

 .ץובלג ןופ גרעּב ריא
 ,ךייַא ףיוא ןגער טינ ןּוא יוט טינ
 !ענעּביוהעג רעדלעפ רעדָא
 דליש רעד ןרָאװעג טסואימרַאּפ ןיא טרָאד םורָאװ

 , םירֹוּביִג ןּופ
 .טרימשַאּב טינ לייא טימ ,ןלּואש ןופ דליש רעד

 ,םירוביג ןּופ סטעפ ןּופ ,ענעגָאלשרעד ןופ טּולּב ןּופ =

 ,ןגיוצענ טינ קירּוצ ךיז ןגיוּב סנָתְנוהְי טָאה
 .קידייל טרעקעגמוא טינ ךיז ןלּואָש ןופ דרעװש יד ןּוא

 ,ןָתָנֹוהְי ןּוא לּואָש = =

 ,ןּבעל רעייו ןיא עּביל ןוא עטּבילַאּב יד
 = ..טדיישעצ טינ ךיז יז ןּבָאה טיוט רעייז ןיא לָאמּוצ

 = ,רעקנילפ ןעוועג ײז ןענייו סרעלדָא ןּופ

 .רעקרַאטש ןעװעג ײז ןענייז ןבייל ןופ /

 טנייוו ןלּואׂש ףיוא ,לארשי ןּופ רעטכעט ריא י

 םינּונעּת טימ ,טדײלקעג ןטיור ןיא ךייַא טָאה סָאװ

 | ,וצרעד
 רַעייַא ףיוא דלָאג ןּופ גנוריצ ןֶאטעופיורַא טָאה סָאװ

 .דיילק
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 .הכדֶלָע ןָתָנֹוְהְי הָמָהְלִּמַה תב םירפנ ּיָלְפָנ דיא :ןכשּובְל
 | מדאמ יל ְּתְמָֹנןְמנהְי יח דילָע ילירצ :לֶלָח יָת
 זכ םירובג לָּפ ְךיאָ םיִׁשָנ תבהאמ יל ךתבַהֶא הָתֲאְלְפִ
 :המחלמ יל ודב

= | 

 א תַחַאְּב הָלֲעֲאַה רמאל | הָודיּב דוד לאש ירא דק וקו
 הָלָעִא הָנָא דָוְּד רֶמאֹּיַו הלע יִלֵא הָוהְי רֶמאּיַו הָדּוהְי יִרָע
 ּב ןםעניִחַא וישנ יִּתְׁש םֵגְו דוד םָׁש לעו 1 הָנְרְבַח רֶמאַֹּ
 ג"רָׁשֲא ויָׁשָנֲאַו 1 :יִלָמְרַּכַה לכ תֶׁשֲא סבא תילֲעְרזיה
 דואל :ןורְבִח יִרָעְּב ּוְבְׁשיַו וְתיִבּו שיא דֶוָד הָלָעַה מע
 הָדּוהְי תיּבדלע למל רות םשדוחשִמינ הצוהי יִׁשְנַא
 -;רָא ּוְרְבִק רֶׁשֲא דְָלִג ׁשיִבְי יַׁשְנַא רמאל ודל דניו
 ה דַעְלְ ׁשיִבָי שְַא-לֶא םיִנָאְלַמ י רוד חלש :לואש
 דָמָחַה םֶתיִׂשֲע רֶׁשֲא הוהיל ז םָּתַא םיִכָרְּב םֶהיֵלֲא רמי
 ו"ׂשֲעַי הָּתְַ ;ותא וָרְּבְקּתַו .לּואָׁש-םִע םֶכיֵנְדֲא-ֶע הוה
 הבוטה םֶכְּתא השעא יבא םגו ףַמָאָו דָסָח םֶכּמִע הָוהְי
 !םֶכיְֵי הָנְקְְחֶּת |הָּתַעְו :הזה רָבִּדַה םֶתיִׂשָע רֶׁשֲא תאוה

 וחשמ יתא םו לואש םכינדַא תַמייֵּכ ליחחינבל + ויהו
 : אָבְצְִרש רַב ְךֵנְבַאְו = :םקילע ךלמל הָדּוהידתיב
 והרבעמ לּואָשְרְּב .הֶׁשֹב-שיִא-תֶא זַקָל לואשל רֶׁשֲא
 : לאלא ישאל דעְלְנַהלֶא ודכלממ :םינחמ
 :תֶלַּכ .לֵארׂשִי-לַעְו מינַּב-לַעְו םִיְפֶא-לַעו
 לֵאְְׂשילַצ וכלמב לאש תֶׁשְּב-ׁשיִא הָנָׁש םיִעָּבְרַא
 אהה דוד יִרֲחַא יָה הָדּוהְי תיב דא למ םיִנָׁש םִַּׁשי
 תבע ָרָבְְּ דלמ רָוָד הָיָה רֶׁשֲא םימיה רֵּפְּסִמ
 ביָנְבַא אֵצָו :םיִשְדָח הָּׁשִׁשְו םיִנָׁש עַבֶׁש הָדּוהְי
 !הָנְשְבִג םִינֲּמִמ לוֶאֶׁשְדִּב תֶׁשֶּבישיִא יִדְבִעְו רַב

, 
 חתפב וה וכ ,א
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 -ןלָאפעג המחלמ ןיא םירוביג יד ןענייז יו י*

 ןןגָאלשרעד ןכייה ענייד ףיוא ןֶתָנֹוהי

 .,רעדורב מ ןָתָנֹוהי ,ריד ךָאנ טמעלק ךימ *י

 ;רעייז רימ ּוטסיּב ןעװעג ביל

 . ,רימ ּוצ טפַאשּביל ןייד ויא ןעוועג ךעלרעדנּוװ

 .רעּבײװ ןופ טפַאשּביל יד יװ רעמ

 ,ןלַאפעג םירוביג יד ןענייז יװ =

 !המחלמ ןּופ ןפַאװ יד ןעגנַאגעגרעטנוא ןוא

 טנערפעג דוד טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג ויא סע ןואי

 רענייא ןיא ןייגפיורַא ךיא לָאז :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טָאג יב

 יג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאג טָאה ?הדּוהי ןּופ טעטש יד ןּופ

 טָאה ףײנפױרַא ךיא לָאז ןיהּוװ :טגָאזעג דוד טָאה .ףױרַא

  .ןֹורבָח ןייק :טגָאזעג רע

 ײװצ ענייז ךיוא ןּוא ,ןיהַא ןעגנַאגעגפױרַא דוד זיאי |

 ןופ בײװ יד לַיַניבַא ןוא ,לאֶעְרוִי ןופ םַעֹוניחַא ,רעּבײװ

 טָאה םיא טימ סָאװ ןשטנעמ ענייו ןוא* .לֶמרַּכ ןּופ ןלֶבְנ

 ןוא ;טניזעגויוה ןייז טימ ןכעלטיא ,טכַארּבעגפױרַא דוד

 יד ןוא * .ןֹורבֶח ןופ טעטש יד ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה יז

 -עג ןטרָאד ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעג ןענייו הדּוהי ןּופ רענעמ

 - .הדּוהי ןופ ויוה םעד רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןדוד טּבלַאז

 ןשטנעמ יד :ןגָאז וצ ױזַא ,ןדוד טלייצרעד ןעמ טָאה

 .ןלּואָש ןּבָארנַאּב ןּבָאה סָאװ יד ןענייו דָעלְגישיִבְי ןּופ

 ,טָאג ןופ ןייז ריא טלָאז טשטנעּבעג :ןגָאז טוָאלעג ייז ןּוא ,דֶעלְגישיִבְי ןופ ןשטנעמ יד וצ םיחולש טקישענ דוד טָאה"

 טָאג לָאז ,דנּוצַא ןוא' .ןּבָארנַאּב םיא טָאה ןּוא ,ןלּואָש טימ ,רָאה רעיא טימ דסח ןקיזָאדמעד ןָאטעג טָאה ריא סָאװ

 עקיזָאדיד ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,הבֹוט עקיזָאדיד ןָאטּפָא ךייַא לעװ ךיא ךיוא ןוא ;טפַאשיירט ןוא דסח ְךייַא טימ ןָאט

 ןוא , .טיוט זיא לּואָש ר רַאה רעייַא םורָאװ ;ןעגנוי עשידלעה טייו ןוא ,טנעה ערעײַא ןייז קרַאטש ןלָאז , דנּוצַא ןואי .ךַאו

 .ייז רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאועג הדוהי ןּופ ויוה סָאד ךימ טָאה ךיוא

 םיא טָאה ןוא ,ןלּואש ןופ ןוז םעד תֶשֹוּב-שיא ןעמונעג טָאה ,ןלּואָש ןופ רעריפ-ליח רעד ,ןרָנ ןּופ ןוז רעד רַנבָא ןּוא*

 רעּביא ןּוא ,ירּושַא םעד רעביא ןּוא ,דֶעלִג רעּביא ךלמ ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה רע ןּואי .םִיַנחַמ ןייק טריפעגרעּבירַא

 .לארׂשי ץנַאג רעביא ןּוא ,ןימינב רעּביא ןוא ,םירפא רעביא ןּוא ,לאָעְרי

 ייווצ ןוא ,לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא רע א ,ןלּואָש ןופ ןוז רעד תֶׁשֹוּבשיא ןעװעג טלַא זיא רָאי קיצרעפ *

 ויא דוד סָאװ געט יד ןּופ לָאצ יד ןּוא יי .ןדוד רעטניה ןעוועג זיא הדּוהי ןופ ויוה סָאד רעּבָא .טגיניקעג רע טָאה רָאי

 . .םישדח סקעז ןּוא רָאי ןּביז ןעװעג זיא ,הדּוהי ןּופ ויוה םעד רעביא ןֹורבֶח ןיא ךלמ ןעוועג

 ןייק םִיַנחַמ ןופ ןעגנַאנענסױרַא ןענייז ,ןלּואָש ןּופ ןוז םעד תֶׁשֹוּב-שיא ןּופ טכענק יד ןוא ,ןרנ ןּופ ןוז רעד רַנבַא ןּוא *
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 טכענק יד ןּוא ,ןהיורצ ןופ ןוז רעד בָאֹוי ךיוא * .ןֹועְבִנ !

 "עגפיונוצ ךיז ןּבָאה ייו ןוא ,ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז ,ןדוד ןּופ

 יד ןוא ,ןֹועְבִנ ןופ ךייט םייּב םענייא ןיא ייז טימ ןפָארט

 רענעי ןופ יד ןוא .ךייט טײז רֿפד ןופ טצעועג ךיז ןּבָאה

 ןלָאז :ןבָאו ּוצ טגָאזעג טָאה רַנֹבַא ןוא * .ךייט טייז

 רַאפ ןָאט ףיטש ַא ןּוא ,ןייטשפיוא ןעגנוי יד טשרָאקַא

 - .ןײטשּפױא יז ןלָאז :טגָאזעג בָאֹוי טָאה .זדנּוא

 -עגרעּבירַא ןענייז ןּוא ,ןענַאטשעגפױא ײז ןענייז י*

 -שיא רַאפ ןוא ,ןימינב רַאּפ ףלעווצ ,לֶאצ ַא טימ ןעגנַאג

 .טכענק סדוד ןופ ףלעווצ ןוא ,ןלּואש ןּופ ןוז םעד תֶׁשֹוּב

 ,ּפָאק ןרַאפ ןרעדנַא םעד רענייא ןעמּונעגנָא ןּבָאה ייז ןוא יי

 | 28 ,ב /

 לש יי

 ורבע רמקב ":ימקו בָא .רֶמאֹ מה יקֲחׂשיִו וט
 "לאש תָשב-"שיאלו ןְמיִנְבל רָׂשֶע םינש רפסמב

 והער שארפ | ׁשיִא וקוחמ :דֶוָד יִדְבַעְמ רָשע םִיִנְשּו ט
 תוהה םוקמִל } ארק ודחי לּפִַש והער רַצְּב פרחו

 רַע השק המחְלמה יהו :ןֶּעְבְְב רֶׁשֲא םיִרְצַה תֶקָלֲח יי
 יִדְבע יִנָפל לארשי ישנַאְו רנבָא ףנניו אוהה םֶּב דֶאְמ

 לֵאהְׂשַת יֵשיִבֲאַו בָאֹוי הָיּורְצ יִנְּב הָׁשֹלֶׁש םֶׁש ויהיו :דוד חי
 ףירינ ;הֶדָׂשַּמ רֶׁשֲא םִיְבְצַה דֶחַאְּכ יְָנַרְּב לק לָאהְׂשִעַו טי

 -לַעְו יִמה-לַע תֶכָלְל הָטְניאִלְו רבא ירח .לאהשע
 הֵּתַאַה רָמאֹיו ויָרֲחַא רַגְבַא ןפיו :רנבא יִרְחֶאְמ לאמשה ב
 לל הטנ רומא ל מאי :יִכְנָא רֶמאֹיו לָאהְׂשִע ָז א

 דחקו םיְִעְַהִמ לָחֶא ךֶל חֶאְו ףלאמְש-לע וא ךיִמי-לַע
 ףֶסֶיו :וירחאמ רומָל לֵאהְׂשַע הָבָא-אְלְו יָתְצְלֲח"תֶא ל ג:

 ידְּמַל יִרֲחַאְמ ףל רוס לָאהְׂשֶע-לָא רמאל רְֵבַא ד
 אמו : ךיִחָא בָאוי-לֶא יִנָפ אָׂשֶא ְךיִאְו הָצְרַא .הָּכְּכַא כ

 תוצתו ׁשֶמַֹה-לֶא תיִנֲחַה יִלֲחַאְּב ֵנְבַא ּוהְּכַיַו רוט
 -לָא אָּבַה-לְּכ ימיו תחת תַמָו םשלֶּפ וירחאמ תיגחה

 פדרו :ודמעו תמו לאהשע םָׁש לֵפָל-רֶׁשֲא ! םוקמה דכ
 ואָב הָּמִהְו הָאְּב שמשהו רֶנְבַא יִרָחְא .ישיבאו בָאוי
 :ןעְבְג רּפְרִמ רד תינדינפדלע לֶׁשֲא הָּמַא תעְבְגְחרע
 תָחֶא הָּדנֶאל יהו רבא יִרָחֶא ןמינבדרנב וָצְּבַקְתִיַו הכ
 בָאולֶא רְָבַא ארקמ :תֶחֶא הָעְבִג שארילע ּודְמְעה יי

 הדָרְמ-יִּפ הֶּתְעְַי אְלַה בְרַה לכאְמ הצנְלַה רֶמאַּו !
 ירחאמ בשל םעְל רטאתחאל זַתָמ-דַעְו הנורא הָיְהִת

 ד

 ןלַאפעג ןענייז ייז ויב ,טייז סנרעדנַא םּוצ דרעווש ןייז טימ

 -תַקֹלְח טרָא םענעי ןפורעג טָאה עמ ןּוא  .םענייא ןיא
 ..ןֹועְבְנ ןיא סָאװ אירּוצַה

 ןיא ג ערעװש א רעייז ןעװעג ויא המחלמ יד ןּוא יי

 -עג ןענייז לארׂשי ןּופ רענעמ יד ןוא רַנבַא ןּוא ,גָאט םענעי

 .ןדוד ןופ טכענק יד רַאפ ןרָאװעג ןגָאלש

 ,בָאֹוי ,ןיז יירד סהָיּורצ ןעװעג ןענייז ןטרָאד .ןּוא =

 קנילפ ןעוועג זיא לֵאהָׂשע.ןּוא ;לָאהָׂשַע ןוא .,יֵשיבַא ןּוא
 ןיא סָאװ ןדניה יד .ןּופ רענייא יװ וא ,סיפ ענייז ףיוא

 טָאה רע ןּוא ,ןרַנבַא טנָאיעגכָאנ לָאהָׂשַע טָאה < ..דלעפ

 .רעדָא סטכער ןייג ּוצ ןרנבַא רעטניה ןּופ טגיינעגּפָא טינ ךיז

 ןוא ,ךיז רעטניה טרעקעגמוא ךיז רַגֹבַא טָאה יי .סקניל

 :טנָאזעג רע טָאה !לָאהׂשַע ,סָאד וד טסיב :טנָאזעג טָאה

 :טגָאזעג םיא ּוצ .רָגבָא טָאה < ..ךיא

 יק דחחת 2

 ןָא ריד ּפַאכ ןוא ,רעקניל ןייד ּוצ רעדָא טײז רעטכער ןייד ּוצ ךיז גיינ

 .םיא רעטניה ןופ ןרעקּפָא טלָאװעג טינ ךיז טָאה לֵאהָׂשַע רעּבָא .וטסיוא ןייז ריד םענ ןוא ,ןעגנו יד ןופ םענייא

 ?דרע רעד ּוצ ןנָאלש ךיד ךיא לָאז סָאװ ךָאנ ;רימ רעטניה ןּופ ּפָא ךיד רעק :ןלָאהָׂשַע וצ טנָאזעג רעדיװ רַנבַא טָאה *

 רַנבַא ןּוא ,ןרעקּפָא טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע רעּבָא = בָאל רעדּורּב ןייד ּוצ םינפ ןיימ ןבייהפיוא ךיא לעװ יוו ןוא

 זיא רע ןּוא ;ןטניה ןּופ סױרַא םיא זיא זיפש רעד זיּב .ךיוב ןיא ויפש ןּופ לייט ןטשרעטנוא ןטימ ןָאטעג ץעז ַא םיא טָאה

 לֵאהׂשַע סָאװ טרָא םעד ּוצ ןעמוקעג זיא סָאװ רעכעלטיא , ,ןעװעג ויא סע ןּוא .טרָא ןפיוא ןּברָאטשעג ןוא ןלַאפעג ןטרָאד

 .טלעטשעגּפָא דיו טָאה ,ןּברָאטשעג ןּוא ןלַאּפעג ןטרָאד זיא

 הָמַא לגרעב ןויב ןעמוקעג ייז ןענייז ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוז יד יװ ןּוא ,ןרָנבַא טגָאיעגכָאנ יִשיִבָא ןּוא בָאֹוי ןּבָאה* =

 ,ןרָנבַא רעטניה טלמַאזעגנייַא ךיז ןּבָאה ןימינּב ןופ רעדניק יד ןּוא *  .ןּעְבִג ןופ רּבדמ םּוצ געוו ןפיוא ,ַחיִנ רַאפ סָאװ

 | .לגרעב ַא ןופ ץיפש ןפיוא טלעטשעג ךיז ןּבָאה יז ןוא ;דנוב ןייא ּוצ ןרָאװעג ןענייז יז ןוא

 ןעד ּוטסײװ ?דרעוש יד ןרעצרַאפ קיּבײא ןעד לָאז :טנָאזעג טָאה ןוא ,ןבָאל ּוצ ןפורעג רַנבַא טָאהי" =

 רעטניה ןּופ ןרעקמּוא ךיז קלֶאפ םעד ןסײה טינ וטסעװ ןענַאװ זיִּב ןוא .?ףוָס םּוצ ןייז טעו רעטיּב זַא טינ

 < ;ףדרעווש ןּופ) ןפ רַאש יד ןופ דלעפ סָאד א | =



 50000000 | = ב לאמש = ה לב
 טָאג יװ יװַא :טגָאועג בָאֹו טָאה"  ?רעדירב ערע"ו = ייפ ָתְרּפד אלול יכ טיטלָאָה יַח בָא רֶמאּו !םֶהיֵחֲא
 | ןיא טשרע טלָאוו ,טדערעג טינ טסלָאװ ּוד ןעװ זַא ; טפעל '* בָא עקתינ ?ויחא ירחאמ שיא טעה הלעג רֶקֹּבַהְמ א
 | = ארי ירחא דוע ופדרידאלו םעֵהיֵלְּכ ' ודומיו רָפֹוׁשַּב
 טכ זרָביִרֲעַב וכלה וישנָאו רַנְבַא !םֶחֶּלִהְל רוע ּופסידאלו
 = רו טעג ראט .ןרעדנַא ןורְתְּבַה-לָּכי וכלי ןררוה"תא ּורְבָעַו איָהַח הליֵלֲח לֶּכ
 עצנָאנ סָאד ןוא רפלש ןיא ןָאלּבעג טָאה בָאֹוי ןוא ** ל תא ץֵּבְקיַו רַנּבַא יִרָמְאִמ בֵׁש בָאֹויְו :םִיַנֲחִמ ואבי
 -כָאנ טינ רעמ ןּבָאה יו ןּוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קלָאפ :לארשעו שיא רֶׁשֲע-הְצְׁשִּ דוד ידבעמ ודקפיו םעֶהילְּכ
 אל םיִׁשִׁשְ תֹואַמ-שְלְׁש רבא ישנאְבו ןמנכמ ופה דד ידבעו
 גל ויִבָא .רֶבָקְּבֹוהְרְּכִקִי לֵאהְׂשַעיתֶא ואש :ותמ שיא

 ןרעטניה .ןופ רענייא ןטערטעגּפָא קלָאפ סָאד ירפ רעד

 | המחלמ ! טינ רעטײװ רעמ ןּבָאה ןּוא ,לארׂשי טנָאיעג

 ןכרוד ןעגנַאנעג ןעגייז ןטטנעמ עצה ןוא רַנבַא ןּוא ** 0/0 יי - רבב ל | | .ןטלַאהעג רֶע דְֲִׁאו באי ה הָליִטַהיִלָב וכלו םָחְל תיֵּב רשא
 ,ןדְרָי םעד רעּבירַא ןענייז יז ןּוא , טכַאנ עצנַא ענעי .ץולפ | | הג

 םִיַנחַמ ןייק ןעמיקעג ןוא ,ןֹורתִּב ץנַאג ןעגנַאגעגכרוד ןוא ידה תי ןיכו לּואָש תיכ ןיִּב הָּכדִ מחלה יהו
 :תלאערזה םַעְִחַאלְונמאורוכְב יהיו רב םיִנְּבְדַורְל < ,ןרנבַא רעטניה ןּופ טרעקעגמוא ךיז טָאה בָאֹי ןוא יי 7 חל :םיקְ סיקה לאָש תיקו קחו ךלח דדו
 ג ןבָאה ';קלָאפ עצנַאג סָאד טלמַאועגנײַא טָאה רע ןּוא :ישלשהו יִלָמְרַּכַה לב תֶׁשֲא לניבָאל בָאְלִּכ והנשמו

 ןוא : .לֶאהֶטִ ןוא ןַאמ ןצניינ טכענק סדוד ןּופ טלעפ ריִציִבְרָהְו יש למ ימת הָכֲעַמְוִּב םוְלָשְבַא
 סרֵנֹבַא ןשיווצ ,ןימינב ןופ ןגָאלשעג ןּבָאה טכענק סדוד תישָשַהְ .לְטיִבָאְב הָיְְַּׁש יִׁשימֲחַהְו תיִּנִחְדִב הָינֹדֲא
 .{ןֹורְבַחְּב דודְל ול הָלֶא דוד תֶׁשֶא הָלְנַעְל םֶעְרְתִי
 = ודוד תיפ ןיבו לואָש תי ןיֵּב המהלמה תיהְּב יהי
 יי .טוט | והמשו שָנְלַּפ לּואְשלּו :ליִאָׁש תיִבְּב קזחתמ הָיָה נב
 ןּבָאה ןּוא ,ןגָארטעגקעװַא ייז ןּבָאה ןלָאהָׂשַע ןּוא < -יִכָא הָתאַּב :עודמ רְָבַא"לֶא רמי היא"תב הָּפְצִר
 "תיִּב ןיא סָאוו רעטָאפ ןייו ןּופ רבק ןיא ןּבָארנַאּב םיא ֹח תֶשֹביׁשיִא ירבדזלע דאמ רבא רחב יבא טל

 ו לט ניו ל .לוא החש )00 וי אפ 79 =
 עצנַאג ַא -- : | - - לי א = ' 6 אל והטרמדלָא אלא ךיִבָא לא 1 תיכיסע רֶמֹה

 .ןֹורבָח ןיא ןרָאװעג קיטכיל ויא יז ןּוא ,טכא: ;-הּכ ;םּזַה הָׁשֲאָה ןוע יֵלָע דֶקְפִּתַו דוד ָיְב ְּךֵתיִצְמִח -
 | עָבָשִנ רֶׁשֲאַּכ יִּכ יל ףס 5 דָּנְבַאְל םיחלֶא הש

 ןּבילּבעג ןענייז ןַאמ קיצכעז ןוא טרעדנוה רד -ןשטנעמ

 םעד ןשיווצ עגנַאל ַא ןעװעג זיא המחלמ יד ןואי
 ןּוא .ןדוד ןופ זיוה םעד ןשיװצ ןוא ןלּואָש ןּופ ויוה |

 / ..רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג זיא ןלּואָׁש ןופ ויוה סָאד ןּוא ,רעקרַאטש ץלָא ןרָאװעג- זיא דוד |

 לאָז ןופ ןעמַעוח ןּופ ,ןונמא ןעוועג ויא רוָכּב ןייז ןוא ,ןּורבָח ןיא ןיז ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןדוד יב ןּוא*
 0 ןוז רעד , םֹולָשבַא ,רעטירד רעד ןּוא ;לָּמרַּכ .ןּופ ןלָבְנ ןופ בײװ רעד ליַניבַא ןופ ,בָאלָּכ ,םיא ןופ רעטייווצ רעד ןואי
 רעד ןוא ;ןתיגמ ןופ ןוו רעד ,הָיָגֹודֲא ,רעטריפ רעד ןּוא* ;רּושג ןופ ךלמ םעד יַמלַּת ןופ רעטכָאט רעד הָכָעַמ ןּופ
 ןרָאּבעג עו עקיזָאדיד 3 ּבײװ סדוד ןופ םָעְרתִי ,רעטטקעו רעד ןוא* ;ןלַטיבַא ןופ ןוז רעד הָיטַּפש רעטפניפ
 .ןֹורבָח ןיא ןדוד ייּב ןרָאװעג

 רנבַא טָאה ,ןדוד ןופ וה ה םעד ןשיווצ א לא ןופ זיוה םעד ד ןשיװצ ןעוועג זיא המחלמ יד ןעװ ,ןעװעג זיא סע ןוא*
 יה 0 .ןלּואָש ןופ זיוה םעד ןָא ןטלַאהעג ךיז |

 לעמ ה - ק לעבא ג | קולו ב ,ג הכתב זוחפ לכ ,ב

 עג תָשֹוּב-שיאו טָאה ה ןופ רעטכָאט יד הָּפצִר ןעװעג ויא ןעמָאנ ריא סָאװ ּבײװסּפעק ַא טַאהעג טָאה לּואָש ןֹואי
 רעטרעװ יד ףיוא טנערּבעג רעו ןרָנבַא טָאה* ?בייווספעק סרעטָאפ ןיימ וצ ןעמוקעג וטסיּב סָאװרַאפ :ןרָנבַא וצ טנָאו
 ןופ זיוה םעד טימ דסח גָאט ּוצ טניה וט ךיא ?הדוהי ןופ פָאקסטנוה ַא ןעד ךיא ןיב :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןתֶשֹוּב-שיא ןּופ
 .ןופ טנַאה רעד ןיא טרעֿפטנעעגרעּביא טינ ךיד ּבָאה ךיא ןוא ,טניירפ עטונ ענייז ּוצ ןוא ענעגייא ענייז ּוצ ,ןלּואָש רעטָאפ ןייד
 טָאג לוו יױזַא וא ,רעמ אנ ןוא יוז ןרנבא וצ ןָאט טָאנ לָאזי .יורפ רעד טימ דניז ַא רָאפ טנייה רימ טספרַאװ וד ןוא ,ןדוד
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 ןָאט םיא ךיא לעװ יױװַא ,ןדוד ּוצ ןרָאװשענ טָאה

 דפיוא ןּוא ,זיוה סלּואָש ןופ הכּולמ יד ןגָארטּוצרעּבירַא ב

 רעּביא ןּוא לארשי רעביא ןדוד ןּופ ןָארט םעד ןלעטש

 ַא רעמ טָאה רע ןּוא * !עַבֶׁשירַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןּופ הדּוהי

 רַאפ ארומ ןייז ןּופ ,ןרַנבַא ןרעפטנע טנעקעג טינ טרָאװ

 .םיא

 וצ םיחּולש טקישעג טרָא ןפיוא טָאה רַנבַא ןּוא יי

 וצ יוזַא ?דנַאל סָאד זיא ןעמעװ יב :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןדוד

 טימ טנַאה ןיימ זיא טָא ןוא ,רימ טימ דנּוּב ןייד סילש :ןגָאז

 רע טָאה * .לארׂשי ץנַאג ריד ּוצ ןעיירדוצרעביא ריד

 רעּבָא ,דנּוּב ַא ריד טימ ןסילש לעװ ךיא ,טּױג :טגָאועג

 טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ריד ןּופ ךיא גנַאלרַאפ ךַאז ןייא

 יד לכימ ךיילגוצ טסגנערּב וד ןדייס ,םינפ ןיימ ןעז

 .םינפ ןיימ ןעו טסמוק ּוד ןעוו ,ןלּואָש ןופ רעטכָאט

 םעד תֶׁשֹוּב-שיא ּוצ םיחולש טקישעג טָאה דוד ןוא *

 ,ןעלכימ ּבײװ ןיימ רימ ביג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלּואָש ןּופ ןוז

 -רָאפ טרעדנוה טימ רימ ּוצ טסָנקרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ

 .םיּתשִלּפ יד ןּופ ןטיוה

 טקישעג תֶׁשֹוּב-שיא טָאה 18

 ריא ןּוא ** .ןשיל ןּופ ןוו םעד לָאיטלַּפ ןּופ ,ןַאמ םעד ןּופ

 טנייוועג ןּוא ריא ךָאנ ןעגנַאגעג ,ריא טימ ןעגנַאגעג זיא ןַאמ -

 ךיז רעק ייג

 ןעמּונעגּפָא יז טָאה ןּוא ,

 :טגָאזעג םיא ּוצ רַנֹבֲא טָאה .םירּוחַּב זיּב

 .טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןּוא ;םּוא

 22-10 ,ג ּב לאומש

 תיִבַמ הָכָלְמַַּה ריִבְצַהְל ::ְקיהָׂשֶעָא ןכייּכ דול החי
 הדוהידלעו לֵאָרְׂשִי-לַע דוד אֵּקִּכ"תֶא םָֹהְלּו לוָאָׁש

 ךנְבַאתֶא ביִשָהְל דוע לְכייאְלְו :עבש רֶאָּב-דַעְו ןדמ א
 -לֶא | םיכָאלמ רֶנְבַא חלשמ | - :וִתֹא וְתָאְרִיִמ רָבָּד בי

 יפא לתיִרְב הָתְרִּכ רמאל ץרָאיימל רמאל דָּתְחַּ דוד
 בוט רמאיו :לֵאָרְׂשי-לָּכ-תֶא יא בֶסָהל מע יִרָי הוהו +

 ְָּתַאַמ לאש יֵכָֹא רֶלֶא רב א תיִרְּ תא תֹרכֶא יִנֲא
 לכימ תא לַאיִבַה ינפל"שָא ! יּכינְּפ-תֶא הָאְרְתיאְל למאל

 לוד חלש :יִנָפְתֶא תואְרל ּךָאוְבְּב לּואָׁשתַּב די
 יִתְשאתַא הָנִת רמאל לּאָשְרּב תֶׁשְּב-שיִא-לֶא םיִכָאְלַמ
 ;םביְִּׁשִלְּפ תולָרָע הֶאֵמְּב יל יתשרא רֶׁשֲא לֵכיִמ-תֶא

 ךֶּב-לָאיִטְלַּפ םַעַמ שיא םִעֵמ החְקִיַו תֶׁשּב ׁשיִא דַלְׁשַּו וט
 םירחפ"דע ָהיֶרְחַא הָכָבּו דולָה השיא ָּמִא ךֶליו :שול ₪
 רגְבא"רבדי :בֶשיו בוש ךל ְךְֵבַא ווָלֵא רמאו +

 םֶתיִיָה םשלשדמנ למתג רמאל לֵאָרְִׂי ינקזיסע הָיָה
 הֶהְי יכ ּושע הָּתִעְו :םֶכיִלע ךלמל ךודחתַא םישקבמ חי

 ימַעְדתֶא עישוה יֵּדְבַע דוד | דַיְּב רמאל רַודילֶא רֵמָא
 -םנ רֵּבַדָי ;םֶהיֵבְִא-לָּכ ךימו םיִתְשְלּפ ךימ םֵאָרְׂשִי שי

 פוד יא רֶּכַרְל רנבאדסנ דלַז ןימינב ינאְּב ךנבא
 -ילָּכ ִניִעְבה לארשי יָניִעְּב םוטדרָשאדלָּכ תַא ןרְבְָּב

 םיִרָׂשע וִתִאְו ןורְבֶח רו-לֶא רֵנְבַא אבמ ןְמִינִּב תיֵּב כ
 :קדתשמ וּתִא-רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאלְו רגבאל ךוד שעו םישנא

 -לָא | הָצְּבְקֶאְו הָכְלַאְו | הָמוקֶא דלא .ְךֵנְבַא רמו כ
 ְכַלָמּו תיִרְּב תא ּותְרְכְו לֵאְׂשִ-לּכ-תֶא ךלמה ינדא
 לוו רֵנְבַא--תֶא רֶוָד חַלֶשְנ ךֵׁשְפַנ הָוְַּת--רֶׁשֲא לֶכְּב
 . םֶר לֶלָׁשְו דולנהמ אָּב בָאֹיו דוד ירבַע לֵּהְו !םֹלָשּב
 וחלש יִּכ ןֹורְבֶהְּב דודי טניא רָנְבִאְו ואיבה םֶמִע

 ירק של "רט הק חחח 'צ

 ןטכענרעייא ךָאנ ןוא ןטכענ ךָאנ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,לארשי ןופ עטסטלע יד טימ דיירעג ַא טָאהעג טָאה רַנבַא ןוא יי

 וצ יוזַא ,ןדוד ףיוא טגָאזעג טָאה טָאג םורָאװ ;טּוט דנּוצַא ןּוא * .ךייַא רעּביא ךלמ ַא רַאּפ ןדוד טרענַאּב ריא טָאה

 ,םיּתשִלּפ יד ןּופ טנַאה רעד ןופ לארשי קלָאפ ןיימ ןפלעה ךיא לעװ טכענק ןיימ דוד ןופ טנַאה רעד ךריוד :ןגָאז

 .טנייפ ערעייו עלַא ןּופ טנַאה רעד ןופ ןוא

 ןרעיוא יד ןיא ןלייצרעד ןעגנַאנעג ךיוא זיא רֶנבַא ןּוא .ןימינּב ןּופ ןרעיוא יד ןיא טדערעג ךיוא טָאה רַנבַא ןּוא יי

 ןּוא * .ןימינּב ןּופ ויוה ןצנַאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןּוא ,לארשי ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליֹוװ ויא סָאװ ץלַא ןֹורבֶח ןיא ןדוד ןּופ

 יד רַאפ ןוא ןרַנבַא רַאפ טכַאמעג טָאה דוד ןוא .םיא טימ ןַאמ קיצנַאװצ ןּוא ,ןֹורבָח ןייק ןדוד וצ ןעמּוקעג ויא רַנבָא

 לעוו ךיא ןוא ,ןייג לעוו ןּוא ןייטשפיוא לעוו ךיא :ןדוד ּוצ טגָאזעג טָאה רַנבַא ןוא יי .טײצלָאמ ַא םיא טימ סָאװ ןשטנעמ

 ןייד טײװ יװ ןגיניק טסעװ ןוא ,דנּוּב ַא ריד טימ ןסילש ןלעװ ייז ןוא ,לארׂשי ץנַאג ךלמ םעד רַאה ןיימ ּוצ ןעלמַאזניײַא

 | .םולשב ןעגנַאנעגקעװַא ויא רע ןּוא ,ןרַנבַא טקישעגקעװַא טָאה דוד ןוא .טסּולעג ץרַאה

 טימ טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא ,לַאּפנָא ןַא ןּופ ןעמּוקעגנָא ןענייז בָאֹוי ןוא ןדוד ןּופ טכענק יד טשרע"

 רע ןוא ,טקישעגקעװַא םיא טָאה רע לײװ ,ןורבָח ןיא ןדוד ייּב ןעװעג טינ ןיוש זיא רַנֹבַא ןּוא ;ּבױר ליפ ךיו
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 כ ודנו ּאָּב וָּתִא-רָׁשֲא אָכְצַה-לָכְו בָאוו !םִֹלָׁשְב ךלמ
 דלי והחלשמ לממלא רד רֵנְבַאדאָּכ רמאל באוול
 וכ דחנה התשע המ רֶמאֵיַוךֵלְּפַר-לֶא באי אָבַָו :םִלְשְּב
 הכ "תא געי :ךולה ךלמ ותחלש הז-הְּמִל יל רנְבִא אב
 .-תֶאְו ףאְצומתֶא תַעְדלְו אָּב ָךֵתְתַפְל יכ רֶנְדַּב ְךנְבַא
 כ בָאװ אצמ :השע הָּתַא רֶׁשֲא-לְּכ תֶא תעלו אמ
 = רָּבִמ ותא ובשפ רָגְבא יֵדֲחַא םיִכָאְלַמ חלשיו דוד םעמ
 ט באי והפמ ןורְבח .לַנְבַא בש :עֶדָי א? דודו הרפה
 מב שמחה םש והכי ילשּב ותא רכדל רעשה ותא
 הכ יבָנ רָמאפ ןכ יִרָחֶאְמ דוד עמו ּ!ויָחֶא לֶאדָׂשֶע םֶרְּב
 :רְָרְּב נְבַא ןמדמ םָלֹוע"דע הָוהְי םעמ יִתְכלְמִמּו יָא
 טכ ץררְכ--לֵאְ יָבָא תיִדלְּכ לֶאְו בָאװ ׁשאָר-לַע ול
 -רַסַחו בֶרָחַּב לֶפְֹ פב קִוחמּו עֶרֹצִמּו ב בָאז תב
 ל תימה רֶׁשֲא לע ךנכאל ור ווא יִׁשיִבֲאַו אי :םֶחָק
 אל דוד למאי :הָמָחְלִמַּב ןיִעְבְִב םֶהיֵחֲא .לֵאהָׂשִע"-תֶא
 נו םֶכיִדְנְב ועְרק ותא"רשא םֶעָה-לָכילֶאְו בָאֹװיילֶא
 :הָטִמַה יִרֲחַא ךלה דוד ךלמהו רבא נפל ודפסו םיקש
 :םעָהלּ יִּכְבִיַו רֵנְבַא רָבָק-לֶא גל לבו ןלוקיתֶא ךלמה אשי ןוָרְבָחְּב רֵנְבַא-תֶא ירק
 ל תֹורְפֲא-אַל דדי :רנְבִא תּומָי לָבָנ תֹומְּכִה רֶמאֹיַ בא
 תְלַּפ הָלְועייגְב ןנפל לּפנּפ ושלח םִִתְשְחנל-אַל ּךיִלגְ
 -הֶׂשֲעַי הָּכ רפאל דד עַבְשיַו םַֹּה דועְּב םָחָל ותא הל תֹורְבַהְל םֶצָה-לֶכ אבו :ויָלָע תֹוָכְבַל םעָהִלָכ פסי
 -םַעְמֶא ׁשֶמָׁשִהדאֹוְב נפלא יִּכ ףסי הֵּכו םיִהלֶא יל
 ₪ ֶהיֵניְֵּבבָמיַוּוריִַּח םֶעָה-לֶכְו !הָמּואְמ"לְּכ זֶא םָחָק
 דלָמהְמ התה אָ יִּכ אוקה םֹיַּב לֵאָרְׂשִי-לֶכְו םִעָהילָכ ל ועד :בוט םעָה-לָכ ינֵעְּב ךֵֶּפִה הָׂשָע רעא לֹכְּכ

 קיזב ץמק ירק ךאבומ הכ ה רסח דל

 ּב לאומש

 = ל ילָא מַה ןגקיו
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 -נַאנ רעד ןּוא בָאֹוי יװ ןוא * .םולשּב ןעגנַאגעגקעװַא זיא
 ןעמ טָאה ,ןעמּוקעגנָא ןענייז םיא טימ סָאװ ליח רעצ
 זיא ןרנ ןופ ןוז רעד רַנבַא :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןבָאֹוו טלייצרעד
 ןּוא ,טקישעגקעװַא םיא טָאה רע ןוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג
 / | .םולשב ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע

 :טגָאזעג טָאה ןוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג בָא זיא"
 ;ריד ּוצ ןעמּוקעג רַנבַא ןיא טָא ?ףָאטעג ּוטסָאה סָאװ
 דעוקעווא ויא רע ןּוא ,טזָאלעגּפָא םיא ּוטסָאה יַאמלַא
 ּוצ ךיד וא ,ןרנ ןּופ ןוז םעד רַנבַא טסנעק ודי" ?ןעגנַאג
 סיוא ּוװ ןרעװ ּוצ רָאוועג ןוא ,ןעמוקעג רע זיא ןרַאנרַאפ
 וד סָאװ ץלַא ןרעוו ּוצ רָאװעג ןוא ,ריד ייּב ןייִא ּוװ ןוא
 הא טא 2 8 | .טסּוט

 רע ןוא ,ןדוד ןּופ ןעונָאגעוסיורַא זיא בָאֹוי ןּוא *'
 -מוא םיא ןּבָאה ייז ןוא ,ןרָנבַא ךָאנ םיחולש טקישעג טָאה
 .טסּוװעג טינ טָאה דוד ןוא ;הָריס-רֹוּב ןופ טרעקעג

 ,ןֹורבֶח ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה רַנבַא יװ ןּוא **
 ידּכ ,רעיוט ןיא קינײװעניא טנײנעגּפָא בָאֹוי םיא טָאה יװַא
 .ןטרָאד םיא טָאה רע ןוא ,טייהרעליטש םיא טימ ןדער ּוצ
 | םעד רַאפ ,ןּברָאטשעג זיא רע ןוא ,ךיוב ןיא ןגָאלשעג
 .ןלָאהְׂשַע רעדּורּב ןייז ןּופ טּולּב

 טָאה רע ןּוא ,טרעהעג ךָאנרעד סע טָאה דוד ןּוא **
 ףיוא טָאג רַאפ הכולמ ןיימ ןוא ךיא ןיּב ןײר :טגָאועג
 לָאז* .ןרַנ ןופ ןוז םעד רַנבַא ןּופ טּולּב םעד ןּופ קיּבייא
 ןּופ ויוה ןצנַאג ןפיוא ןוא ,ןבָאֹוי ןופ ּפָאק ןפיוא ןלַאפ סע
 ַא זיוה סבָאל ןופ ןייגסיוא טינ לָאז ןוא ,רעטָאּפ ןייז
 ךיז טלַאה סָאװ רעד ןוא ,רעקיצערק ַא ןוא רעקיסולפ
 ןוא ,דרעווש ןכרּוד טלַאפ סָאװ רעד ןּוא ,ןקעטש ַא ףיוא
 0/0 .טיורב טלעפ םיא סָאװ רעד

 ןיא ןלָאהָׂשַע רעדּורּב רעײז טייטעג טָאה רע סָאװרַאפ ןרנבַא טעגרהעג ןּבָאה רעדּורּב ןייז יִשיִבָא ןּוא בָאֹוי ןּוא *
 .המחלמ רעד ןיא ןֹועְבִנ

 . :טנָאועג טָאה ןוא ,ןרָנבַא ףיוא טנָאלקעג טָאה ךלמ רעד ןוא ** .טנייוועגטימ טָאה קלֶאּפ עצנַאנ סָאד ןוא ,רבק סרָנבָא ףיוא טנײװעג טָאה ןּוא ,לוק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה ךלמ רעד ןּא .ןֹורבֶח ןיא ןרנבַא ןבָארגַאּב ןּבָאה ייז ןּוא * .הטימ רעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא דוד ךלמ רעד ןּוא .ןרנבַא רַאפ סיורָאפ טגָאלק ןוא ,קַאז ןָא טרוג ןּוא ,רעדיילק ערעייַא טסיירעצ :םיא טימ סָאװ קלָאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןּוא ןבָאֹוי וצ טנָאזעג טָאה דוד ןוא *
 ?טּברַאטש רעקיטכערטרעדינ ַא יוו ןּברַאטש רַנבַא לָאז

 ,ןעוועג ןדנובעג טינ ןענייז טנעה ענייד *
 ;טדימשעג ןטייק ןיא טינ סיפ ענייד ןּוא

 .ןלַאפעג וטסיב רעכערּברַאפ רַאפ טלַאּפ עמ יװ
 .םיא ףיוא טנײװעג רעדיװ טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא

 | | .ןרנ ןופ ןוז םעד רַנבַא ןטייט וצ ,ךלמ ןופ ןעוועג טינ ויא סָאד זַא ,גָאט םענעי ןיא טסוװעג ןּבָאה לארשי ץנַאנ ןוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא יי .,קלָאפ ןצנַאג ןּופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליווו זיא ןָאטעג טָאה ךלמ רעד סָאװ ץלַא ;ןגיוא ערעייו ןיא ןלעפעגליוװ ויא סע ןוא ,טקרעמעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא** !רעטנוא טייג ןּוז יד רעדייא ,ויא סע סָאװ סעּפע רעדָא טיורב ןכוורַאּפ לעװ ךיא ּבױא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרָאװש -עג טָאה דוד רעּבָא ,גָאט ןעװעג ךָאנ זיא סע ןעװ טיורב ןדוד ןסע ןּבעג ּוצ ןעמוקעג זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא '*
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 -שלָא ְךֶלֶּמַה רֶמאֹּי +רגדפ רֵנְבַא-תֶא תיִמָהְלחח - ירַאפ :טכענק עניז וצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא <

 ה םֹזַה לַפָנ לנו רשדייפ ּועְרַת אלה ויָדָבֲע

 סכישנאָו למ שמו ךר סויה יִכֹנָאְו * : לארשיב של 00 |

 זרשעל הוה םלָׁשְי יעעמ םישק הָיּרְצ ןֵנְּב הֶלֶאָה - + ך'א ןוא"  .לארשי ןיא גָאט ןקיטניה ןלַאפענ ויא

 | תָָרְּכ הָעְרָה ןוא ,ךלמ א רַאפ טּבלַאזעג סָאװרָאנ ןּוא ,ךַאװש טנייה |

 ד = רַאפ טרַאה ּוצ ןענייז ,ןהָיורצ ןופ ןיז יד ,טייל עקיזָאדיד
 -לֶכְו וידָיָּפרִיו ןֹורְבְַּב רֶנְבַא תַמ יִּכ לישב עֶמְׁשִו א

 לאָשרִב יָה םיִרּורְנייִרְׂש םיִׁשָנֲא ישו :ולָהְבִנ לֵאָרְׂשִי ב

 . ןַאמ רעסיורג ַא ןוא רַאה ַא זַא ,ןסיװ טפרַאד ריא ,רָאװ

 ןייז טיול רעוטסטכעלש םעד ןלאצאב טָאג לָאז .רימ

 יִתֹראְּבַה ןומר ינְּב בפְר ינשה םשו הָנָעַּב דָחֶאַה םש - - בר .שיקיטכעלש

 וחרב וְמָינִּב-לַע בֵׁשֶחִּת תֹורֲאְּב-ַנ יִכ ןמינב יֵנְּבִמ ג א אל עא א א

 !הָּזַה םינק דע םיִרְג םשויהימ הָמְָּתִנ םיִתֹראְּבַה = = דמוא יא רֶגבַא וא ,טרעהעג טָאה ןוז סלּואָק ןואי ד

 הָיָה םיִנָש שָמָחְהִּב שלג הכנ ןֵּב לישב ןְנִהילְ 7  ףַאלש ןענייז טנעה ענייז ןּוא ,ןֹורבָח ןיא ןעמּוקעג
 נַמֲא והאשתו לאָפְרזִמ ןמנוהיו לאש תַעְמִׁש אֵבָּב

 :תֶׁשְביִפְמ משו חקפוו לּפִיו םיִנָל הָוְִחְּב יהיו םּנִתַו = |

 םויה םֶחְּכ ואביו הָנֲעַבּ םכר יִתְראְּבַה ןומרהנּב וכליו ה  ןּוָת טיילטפיוה ייווצ טַאהעג טָאה ןוז סלּואָש ! ןּוא

 : ִיָרָהְצַה בֵּכְׁשִמ תא בָכש אה תֶשְב שיא תיבלֶא רעד ןּוא ,הָנָעַּב ןעוועג ויא םענייא ןּופ ןעמָאנ רעד ;תונחמ

 ׁשֶמְהַהילֶא והָכַיַו םיטח יקקְל תִיַּבַה ךוָּתדדע ּואְּב הָּנִהְו ו | -

 -לַע םכשדאוהו תיבה - וטל ויִחֶא הנעְבו בקרו ז

 ושאל"תֶא וריקי ּוהָתִמַ וה ובָּכְׁשִמ רדחב ותָטִמ = ו טרעװ תּורָאּב ךיוא םורָאװ ;ןימינּב ןופ רעדניק יד

 ואב הלל הָהָרְעָה דרק כו ושארדתֶא קה , ןפָאלטנָא ןענַיז רעתֹורָאּב יד ןּוא* ;ןימינּב ּוצ טנכער

 דא א שק רֶׁשֲא 3 בא טאָר תשבישיא שאר -הנה

 לּואָשִמ הזה םֹיַה תֹומָקְנ ְךֶלֵּמַה ינדאל הָוהָי ןתיו שנ | ₪

 ןמר נב ויחא הנעת | בָכְרְדתֶא דו עו :ועְרָזמְו 5  ַא רז ַא טַאהעג טָאה לו ןופ ןוז רעד ןֶתָנֹוהְ ןּוא +

ו | טלָא רָאי ףניפ ןעװעג זיא רע .סיפ יד ףיוא ןעמָאל
דלָמִמ יִׁשְפַנ"תֶא הָרָּפירֶׁשֲא הָוהידיח םהל רָמאַָּ יתראְּבַה ע

 

 - הֵרהיאוִהְו לּואָׁש תָמיִהנַה רמאל יל דיגמה יִּכ !הֶרֶצ י

 = "יִּתִתְל רֶׁשֲא לקצב ּוהָנְרְהֶאָו וב הזחאו יָיְֵב רָׂשַבְמַכ

 קיִדַצישיָאדתֶא ונְרִה םיִּצָׁשְר םיִׁשנֲאי ףַא !הָרׂשְּב ול א פלעג יא ןוא ןמיוהענפוא םָ יי םיא טָאה למורה

 ןלַאפעג רע זיא ,ןפיולטנָא ּוצ שינעליַא ריא ןיא זיא

 .ןרָאװעג ןקָארשרעד ןענייז לארשי ץנַאג ןוא ,ןרָאװעג

 ןופ ,רעתֹורָאּב םעד ןומר ןופ ןיז ,בֶכֵר ןטײװצ ןּופ ןעמָאנ

 .גָאט ןקיטניה

 .תֶשֹוביּפמ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז ןּוא .ןרָאװעג קידעקניה זיא ןּוא

 ןּופ ץיה רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,הָנָעַּב ןוא בָכָר ,רעתורַאּב םעד ןומר ןופ ןיז יד ןעננַאגעג ןענייז* =

 ןיא קינייוועניא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ייז ןוא* .ףָאלשגָאטימ םעד ןפָאלשענ טָאה רע תעב :,ןתָשּוּבישיא ןּופ זיוה םּוצ גָאט

 .ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז הָנֲעַּב רעדּורּב ןייז ןוא בֶכֵר ןּוא ;ךיוב ןיא ןנָאלשעג םיא ןּבָאה ןוא ,ץײװ ןופ רעפיוק יװ זיוה

 ןּוא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ןּוא ,רעמַאקפָאלש ןייו ןיא טעב ןייז ףיוא ןועלעג זיא רע ןעװ ,זיוה ןיא ןײרַא ןענייז יז זַא ןּואי

 עצנַאג ַא ןיולפ ןּופ געוו ןטימ ןעננַאנעג ןענייו ןוא ,ּפָאק ןייז ןעמונעג ןּבָאה ייז ןּוא ;ּפָאק ןייז ןטינשעגּפָא יז ןּבָאה ,טייטענ

 זיא טָא :ךלמ םּוצ טגָאזעג ןּבָאה ייז ןוא ,ןּורְבָח ןייק ןדוד ּוצ ןתֶׁשֹוּבישיא ןופ ּפָאק םעד טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא" .טכַאנ

 ןּבעגעג גָאט ןקיטנייה טָאה טָאג ןוא ;ןבעל ןייד טכיזעג טָאה סָאװ טנייפ ןייד לּואָש ןּופ ןוז םעד תֶׁשֹוּבישיא ןּופ ּפָאק.רעד

 יי | .ןעמָאז ןייז ןָא ןּוא ןלּואָש ןָא המקנ ַא ךלמ םעד רַאה ןיימ

 :טגָאזעג יז ּוצ טָאה רע ןוא ,רעמֹורַאּב םעד ןימר ןּופ ןיז יד ןהָנֲעַ רעדּורב ןייז ןּוא ןבֶכֵר טרעפטנעעג דוד טָאהי 0

 ױזַא ,טלייצרעד רימ טָאה סָאװ רעד וא < ,הרצ רעדעװטעי ןּופ לעז ןיימ טויילענסיוא טָאה סָאװ טָאג טבעל סע יוו יא

 ּבָאה ןּוא ,ןעמּונעגנָא םיא ךיא ּבָאה ,ןגיוא ענייו ןיא רעגנערּבי הרּושב ַא יװ ןעװעג זיא רע ןוא ,'טיוט זיא לּואָש ,עז, :ןגָאז ּוצ

 ןּבָאה םיעשר ןשטנעמ זַא ךָאנ יװ טנייה יי .טלעגיהרושב ןּבעג םיא לָאז ךיא סָאװ טָאטשנָא ,גלקיצ ןיא טעגרהעג םיא
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 2 ףיוא זיוה. ץיז ןוא ןקטנעמ:ןקידלושמוא ןא טעגרהעג | םָכְדַימ ימדחתֶא שקמא אלה הֶּמַעְ ְכׁשמ-לַע וִמיֵבְּב
 רעייֵא ןופ טולב ןייז ןענָאמ טיג דנוצַא ךיא לָאז ,רענעלעג בים םיִרענַח-תֶא דוח וצוו :ץרָאהמ ּםַכְתֶא ִּתְרעבי
 =" קב ו יב חל ל תֶׁשֹּביִׁשיִא שאר תאו ןְרְבְחְּב 7 ?דרע רעד ןופ ןעמַארּפָא ךייַא ןוא ,טנַאה יי לת הלא םֶהֵדיתֶא צו
 ײז ןֿבָאה לז ןוא ,ןעננוי יד ןליױפַאּב ו טָאה דוד ןוא - "3" יי ץְַּב ר נב

 ב םבושְלשדסו מתאי :ּונחְנַא ּדרָשְבו מצע ננה פָאק םעד ןוא .ןורבָח ןיא ךייט םייב ןענגאהעופיוא ייז ןוא = א רמאל ורמאמ הָנוְְבִה רוָילֶא לארׂשי ימְבִׁשלְ ואביו .סיפ ערעײז ןּוא טנעה ערעײז טקַאהעגּפָא ןוא ,טעגרהעו = |
 ל עי וב יא ןרנבַ ןופ רבק הדערת התא ל הי רמאו | * .לארשידתֶא םעד וא א ןוא ןעמינעג יז ןּבָאה ןתָעובישיא ןופ  ָבַָּהְו איצומ הָתיָה הָּתַא ונע למ לאָש תֹוָהְּב
 ה חשש :לארשידלע דיִגָנְל הָיְהִּת הֶתַאְ לארשי"תא יִמַע-תֶא
 ||  ףהדיֶא יִחְשִמִמ הוהי ינפל ץֶחְבְחְּב תיִרְּב דוד למה | ױצ עמוק ןענַיז לארש ןופ םיטבש עלא ןואי < = ומָָל תר הָעְבַ ליל לֵארְשִי יקל ואבו
 \ :קָז ו וצ יױװַא ,טגָאזעג ןּבָאה ײז ןוא ,ןורבָח ןַײק ןדוד | / | ד ובְלִמְּב דוד הנש םישלשּב | :  לארשי"לע ְךֶלֶמִל
 ןוא ןטכעג ךָאנ"  .רימ ןענייז שיילפ ןייד ןוא ןיּב ןייד ,עו מש עַבֵׁש הדוהידלע ךֶלֶמ ןורבַחְּב + דלֶמ הָנָׁש םיִעָּבְרַא
 ,ודנוא רעּביא ךלמ ןעװעג ויא ליאָשוָא ,ןטכענרעײא ְךָאנ = = ל לש טל ו הע
 הגר אֹובְתדאְל רמאל דודְל מא ץראה בשיי יִמְבִּיה זעלרַא ןוא טריפעגסיורַא טָאה סָאװ רעד ןעװעג וד טסיּב = םֵָׁשּור יִשְנֲאו רקפה ךקה  ?הדל 4 3
 טסלָאז וד :?טנָאועג ריד וצ טָאה טָאג ןוא - לארׂשי טריפעג דד אוכי"אל רמאל םיִחָסִּפַהְו םיִּתועַה .ךֶריִמֲה"סִא יפ
 טשריפ ַא אוט טסלָאז וד ז ןוא ;לארׂשי ,קלָאפ ןיימ ןרעטיפ ה מא ודוד ריע איה ןְזִצ תָדְצִמ תֶא ד יד רללמ :הָגה

 יומא ; ןעלפ ד דו ׁשֶָנ אש םיַה"תֶאְ םיִחְסִּפַה " .לארשי רעּביא
 ןדוד טבל ןבָאה 2 ןוא ,טָאג רַאפ ןּורבָח ןיא דנוּב ָא =. | יִמִע תָֹאְָּבִצ י והלא הוה לוד ל דיה דלי | ןסָאלשעג ₪ טָאה דוד .ךלמ רעד ןוא ,ןרבָח ןייק ךלמ / הת אולמהךמ .םיבס דד ןבוו ָוד .ריִצ הלרארקמ םוצ ןעמיקענ ןענייז לארשי ןופ .עטסטלע עלַא ןואי .שהָרִֶַּּב רֶוָד בש :תוּבַ-לֶא אוי אל פפו רוע

 ..לארשי רעביא ךלמ א ראפ
 .* םיזָרֶא יצעו דיל םיכָאְלמ  רֵציִדְלִמ טרח חלש

 עגו וא רע ןעװ ןעוועג ג טלא דוד זיא רָאי קיסיירד +

 בי הָוָד עַד :דודל תיבנְבו ריק ןֶכֶא יִׁשְרָחְו ץ

 רח או .טניניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ ₪ ןרָאװ

 צד?
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 '  איממתו / .יק אוצמה חווה ַׂב ,ה קימ ףמסק ב | ד
 יוק יאנש 'ח קיס ענעמוב אקספ

 ..הדּוהי ןוא לארשי ץנַאג) רעביא רָאי קיס

 .דנַאל .ןופ .רעניװַאב .םעד ,יסּובי םעד ףיוא .םִיַלָשּוְי ןייק ןטטנעמ ענייז טימ ,ןעננַאנעג זיא ךלמ רעד ךואי |
 יא .:עקידעקניה יד ןוא .עדעלב יד ןָאטּפָא טסעװ ןדייס ןעמוק טינ רעהַא טסעװ ;ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד ּוצ טגָאועג יז ןּבָאה
 ןואי-- : .טָאטש-סדוד ויא סָאד ,ןֹויִצ ןופ גנוטסעפ יד ןעננוװצַאּב טָאה דוד רעּבָאי .ןעמּוק טינ רעהַא ןעק דוד :ןגָאז ּוצ
 .ןוא ,עניִרְרעֶסַאװ .רעד ּוצ ןעמוקוצ טעוו.ןוא ,יסובי םעד ןגָאלש טעװ סע רָאנ רעוו .:נָאט םענעי ןיא טגָאועג טָאה דוד
 דניה א :ןוא העהנילּב ַא :ןעמ טגָאז םורד .- - . לעז סדוד ןּופ עטסַאהרַאפ יד ,עדנילּב יד ןּוא עקידעקניה יד ףָאטּפָאנ
 | | | .זיוה ןיא ןײרַא טינ ןעק עמ ;ָאד ויא רעקידעק
 דנור טיוּברַאּפ טָאה דוד ןוא ;טָאטשיסדוד ןפורעג ₪ טָאה רע ןוא ,גנוטסעפ רעד ןיא טצעוַאּב ךיו טָאה דוד ןוא* 0/0
 ןעועג ד ןיא תֹואָבצ ןופ טָאג ג רעד הוהי וא ,רעסערג ץלַא ךרָאװעג ז יא דוד ןואי 2 -ּוצ קינייוועניא ןּוא אולמ ןופ םּורָא
 תתתסהה יי .םיא טימ

 סרעטסנימצלָאה } ןוא א ץלָאהרערעצ| טימ \ ןדוד וצ : םיחולש 1 טקישענ טָאה רֹוצ ןּופ ךלמ רעד םָריח ןוא :
 םיא טָאה טָאג זַא טסווועג טָאה דוד ןּוא .ןדוד רַאפ וױה ַא טיובעג ןבָאה יו ןוא ,סרעטסניימנייטש ןּוא



 3 ,1-13 ;ה יי ב לאומש | | | 0

 וָבַלְמִמ אׂשִנ יְִ לָארְׂשי-לצ דֶלֶמִל הוי וניִכָהיִּ טָאה רע זַא ןוא ,לארשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ טקיטסעפַאּב

 םיִׁשְנלְּפ דע דד חק = :לֶאְרְש מע רּובָעָב + .לארשי קלָאפ ןייז ןגעװ ןופ הכולמ ןייז ןביוהרעד

 ךודל דע ודק ןורְבְחמ ואב ירא םלָשּויִמ םישָנ
 עּמש םלָשּוריִּב ול םיקלוה תמש הָּלִאְו תו םיִנָּב די

 :ַעיִפָיְו פנו עּושילאו רֶחְבָו :הֹמלׁשּו ןֶתָנְו בֶבּוׁשְו ט "ב זיא .ןֹורבָח ןופ ןעמיק ןייז ךָאנ םִיַלָשּורי ןופ רעּבײװ

 יש ּעְמענ = = :טְלָפלַאו עֶר עֶמׁשילַאו 5 יא" .רעטכעט ןיא יז ךָאגןרָאװעג ןרָאּעג ענייז דוד
 םיִקְשְלפילכ לע ֵאָרׂשִיילַע ךֶלֶמְל ךָד-תֶא וְשֶמייִּכ עג ןרָאּבעג םיא ןענייז סָאװ יד ןופ ןעמענ יד ןענייז סָאד
 םיְִּׁשִלְפּו :הָדּוצמַה-לֶא דרו דוד עמשיו ךודדתא שָקְבְל חי :המלש ןוא ,ןָתָנ ןוא ,בֶבש ןוא ,ַעּומָש :םִיַלָשּורי ןיא ןרָאװ

 רמאל הָוהיִּב ךָוָד לאש :םיִאָפְר קֶמָעְּב וָׁשְטְניַו ואב טי = ןוא* ;ַעיִפָי ןּוא ,גָפָנ ןּוא .,ַעּושילֶא ןּוא ,רָחבִי ןּוא יי

 רֶמאֹּו | *  יִדְיְּב םּתִתַה םיְִּשִלְפ-לֶא הָלָעָאַה <  .טְלפילֶא ןוא ,עֶדָילֶא ןוא ,עֶמָשילֶא

 ףֶדָּבםיִתְׁשַלְּפַ-תֶא ןֵּתֶא ןְְנייִּכ הָלָע דויל הי עג טָאה עמ וא טרעהענ ןּבָאה םיתשלפ יד ןּוא יי

 ץֶרְּפ רֶמאֹיַו דִוְּד םש םֶּכָיו םיִצָרְפ--לַעַבְּב דָוָד אב כ |
 םיקמהְ"מש אָרְק ןּפילע םִיִמ ץֶרָפְכ נפל יִבְיִאתֶא הוה

 םאשיַו םקיבצעהתֶא םשדרבזעמ : םיִצָרְּפ לַעָּב אּוהַה אי
 ושטעו תולַעק םיְִּׁשִלְּפ דע ּופְסַו - גוָׁשְֲאו דוד

 הרָלְעַת אֵל רֶמאַו הָוהיּברֵוָד לֵאְׁשיו !םיִאְפְר קֶמָעְּב כ |
 יהיו :םיִאָכְּב לוממ םהל תאבו םֶהיֵרֲחַא--לָא בֵסָה דכ ךיז ןּבָאה ןוא ,ןעמוקעג ןענייו םיּתשִלּפ יד ןוא 5

 יִּכ ץֶהֵחַּת א םיִאָכּבַה יִׁשאֶרְּב הָרָעְצ לוק"תַא דעֶמְׁשִּב ..םיאָפר לָאט ןיא טײרּפשרַאפ

 ׂשַעיו :םיִּתְׁשִלְפ הנחַמְּב תֹוּכַהְל ְךיֶנָפִל הָוהְי אֵצָי וָא? לָאז :ןגָאז ּוצ יא ,טָאג *ב טגערפעג דוד טָאה יי

 "רע עמ םיִּתְׁשלְפ-תֶא וו הוהְי והוצ רֲֶׁאַּכ ן לוד ןיא ןבעג יז וטסעװ ?םיתשלפ יד ןגעקַא ןײגפױרַא ךיא

 - רע 795  םורָאװ ,ףױרַא ייג :ןדוד ּוצ טנָאזעג טָאג טָאה !טנַאה ןיימ

 | .טנַאה ןייד ןיא םיתשלפ יד ןּבעג ךיא לעװ ןּבעג

 ןוא רעּבײװסּפעק ךָאנ ןעמונעג טָאה דוד ןּוא =

 דוד טָאה .ןדוד ןכּוז ּוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז םיתשלפ

 רעד וצ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּוא ,טרעהרעד

 | .גנוטסעפ

 עלַא ןּוא ,לארשי רעביא ךלמ ַא רַאּפ ןדוד טּבלַאז

 ו !

 :ףֶלֶא םישלש לֵאָדְשְִּב רוָלָילְכ-תֶא דְָּד רע ףַס * |

 םש םש אֵָרְקנ-רֶׁשֲא םיהלָאה ןוִרֲא תא םֶשִמ תֹוָלָעַהְל טָאה טָאג :טגָאועג טָאה רע ןּוא ,ןגָאלשעג ןטרָאד יז

 ןֹוָרָא-תֶא ובפריו :ןילע םיברָכַה םֵׁשֹי תואבצ הוהי ג .כרוד ַא יו ױזַא ,רימ רַאפ טנייפ עניימ ןכָארּבעגכרוד

 רֶׁשֲא בָדְניִבַא תיִּבִמ והָאְשיו הָׁשְדֲח הָלָנֲע-לֶא םיִהלֲאָה ןעמָאנ םעד ןפורעג ןעמ טָאה םּורד .רעסַאװ ןּופ ךָארּב

 \ .אמיצָךּפילַעַּב טרָא םענעי ןופ

 ערעייו טזָאלעגרעּביא ןטרָאד ןּבָאה לו ןוא"

 .ןגָארטעגקעװַא ייז ןּבָאה ןשטנעמ ענַײז ןּוא דוד ןוא ,רעדליבנצענ

 דוד טָאה* .םיאָפר לָאט ןיא טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןעמוקעגפורַא לָאמ ַא רעדיװ ןענייז םיתשלפ יד ןּוא

 ײז ףיוא ןעמוק טסלָאז ןּוא ,ײז רעטניה סיוא ךיז יירד ;ןײנּפױרַא טינ טסלָאז :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טָאג ייב טנערפעג

 -רעבליומ יד ןּופ ןציפש יד ןיא טירט ןּופ שיורעג ַא טסרעה ּוד א ,ןייז טעװ סע ןּוא *י .רעמייברעּבליומ יד ןגעקַא ןּופ

 ינימַׁש !ףוטפה 6 ,ו כ יוק ךעמשכ 'דכ קומפ עצמאב אקסס לש ,ה

 רעגַאל םעד ןיא ןגָאלש ּוצ ,סיורַאּפ ריד ןעננַאגעגסױרַא טָאג זיא לָאמסנעד םורָאװ ,ןלייַא ּוטסלָאז לָאמסנעד ,רעמייב

 | - .םיתשלפ יד ןּופ

 רד ויּב עַבָג ןופ םיתשלפ יד ןגָאלשעג טָאה רע ןוא ,ןליופַאּב םיא טָאה טָאג יװ ױזַא-ןָאטעג ױזַא טָאה דוד ןּוא יי

 | | | .רֶזָנ ןייק טסמוק

 דעגפיוא זיא דוד ןּוא* .ןַאמ טנזיוט קיסיירד ,לארשי ןיא ענעּבילקעג עלַא טלמַָאועגנייַא רעדיוו טָאה דוד ןּוא : ז

 ןטרָאד ןופ ןעגנערּבּוצפיורַא ,הדּוהירִלָעַּב ןּופ םיא טימ סָאװ קלָאפ ןצנָאג םעד טימ ןעגנַאגעג ויא ןּוא ןענַאטש '

 .םיבּורּכ יד ףיוא טציז סָאװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןופ ןעמָאנ רעד-ןעמַאנ רעד ןפּורעג טרעוו םיא ףיוא סָאװ ,טָאנ ןּופ ןורָא םעד

 סָאװ ויוה סבֶדְניבַא ןופ ןעמונעגקעװַא םיא ןּבָאה ןּוא ,ןגָאװ םעיינ ַא ףיוא טָאג ןּופ ןורָא םעד טגיילעגפיורַא ןּבָאה ייז ןּואי

 -.ןכָארּבכרוד ןופ טרָאא



 ןורָא םעד טימ ,הָעבְג ןיא סָאװ ויוה סבֶדְניבַא ןופ ןעמונעג ה תריַבילְכְו ! ודו :ןֹראָה יגפל ְךֶקֹה .ויחאְו םיִקֹלאָה -קעװַא םיא ןּבָאה יז וא ןוא + .ןגָאװ םעיינ םעד טריפעג  ןֹוָרֲא םַע הָעְבִנַּב רֶׁשֲא בָדָניִבֲא תיֵּבִ ּוהאָׂשִַּו :השדמ ןבָאה ןבָדבַא ןופ ןיז יד ֹחַא ןוא הע ןוא .הָעבִג ןיא  הלנעֲהיֶא הנ בלא ללב *חאו אח הצב
 ₪ | יג סָאד ןוא דו  יכ ומ וחאה םיהלַאָ ןיִרָא-לֶא הש חלשה ןיִכנ רַאפ טליפשעג ןּבָאה לארשי ןופ ויוה עצנַאג סָאד ןוא דו 2 עד םיִעְנעַנְמִבּו םיִמ םילָבנבו ןּוא*  .ןורָא ןרַאפ סױרַאּפ ןעננַאנעג ויחַא ויא ,טָאנ ןופ תֹורנכַּו םיקרה לי ללב ה ינפל םקָחׂשִמ לארי
 ףיוא ןוא ,ןקיופ ףיוא ןוא ,ןרַאטיג ףיוא ןוא ,ןפרַאה ףיוא | חלָעדודְל רַחָו :םיהלָאָה ןורא םע םָׁש תֶמַָו לשלט ןוא ,ץלָאהנסערּפיצ ןופ מניל ײלרעלַא ףיוא טָא: = ,םיקלָאה םש וחכמ הב הָוהְףַא-רַח רק שמש
 -רָבֹע תיכ דד ומיד ריעילע וי ןורא"תא ויקא | א ,טאג זּופ ןורָא םּוצ טנַאה ןייז ט | י ריָמָהְל רֹוָד הָכָאיאֶלְו :הָוהְי ןורָא ילא אֹבָי ךיא רמא טָאה ,ןֹוכָנ ןופ רעייש ןויב ןעמוקעג ןענייז יז יװ ןּוא * תוהה םזַּב הָוהְי-תֶא דִוָד אָרְִנ :הוה םֹיַה דע הש .ןעלבמיצ ףיוא ןוא ,ךעלרעפעלק = = ץֶרפ אוחה םיקְמַל ארקיו הְעְב ץרפ הָדְ ץֶרַפ רֶׁשֲ

 .עורַאפ םעד רַאפ ןגָאלשעג ןטרָאד םיא טָאה טָאג ןוא גיִרַבֹע תיַּב-תֶא הָוהְי ְךֶרֵּב למאל "דו למל דו + תב - ןקזוע ףיוא טמירעעג טָאג ופןרָאצ רעד טה .טקורעג = = בתאו םֶדֶא ךכעיתֶא היה רו םִַָׁחהָעלׁש איתנה םֶדָא דבע תַּב הָוהְי ןֹורֶא בש :יִתִנַה םדא |
 .טָאג ןופ ןורָא םעד ןּבעל ןּברָאטשעג ןטרָאד ויא רע ןוא רֹויִ ךליו םיִהֹלָאָה ןורא .רּוָבִעַּב ול-רָׁשֲא-לָּכ-תֶאְו םדָא
 יי הָוהָ ונפל זֶע-לֶכְּב רֵּכְרַכְמ דודו :איִרְמּו רוש חֵּבְזַ רֶא םענעי טפור עז י םיִדָעְצ העש הָוהְורָא יִאְְׂנ דע יִּכ יהיו !הָחְמִׁשְּב -עג טָאה טָאג סָאװרַאפ טרעגרעעג טָאה ןדוד ןוא* ךֶוָד ריִע םֶרָא דבע תיֵּבִמ םיהלָאָה ןורָא--תֶא לעיו |

 .יװ :טגָאועג טָאה רע ןוא ,גָאט םענעי טָאג ראפ טַאהעג טיי ר הְָָו :רָפׁש ליקְּו הָּרְתּב וי ןוָא-תֶא - ט טםיִלֲעַמ לֵאָרְׂשִי תיֵּב-לָכְו דַוְדְו דָּפ דפ רוִגָח דודו
 ןורָא םעד ןרעקּפָא טלָאװעג טינ טָאה דוד וא" |  ְבִּתַ הוהי ונפל רּכְרַכמּו ןזפְמ רֵוָּדְּךֶלֶמַה-תֶא ארו = 0 0 ?רימ ּוצ ןעמיק טָאג ןופ ןורָא רעד לָאז יזא = = ןולחה רָעָב !הָפְקְׁשִנ לּאָׁש-תַּב לפימו ד דע אָּב
 יי םָפה"לָכְל קלה :תֹואָבְצ הָוהְי םשְּב םֶעָה-תֶא ְךֶרֶבי יי םכיִמְלָשַהְו הָלּועָה תֹלֲעַהְמ דוד לכו :םיִמָלְׁשּו הוה עד ןוא י* .תַנ ןופ ונפל תולע יָד לַעֹנ ךוד וָל"הְטְנ רש לֶהֹאָה ות -עגּפָא םיא טָאה דוד ןוא ,טָאטשיסדוד ןיא ךיז ּוצ טָאג ןופ |" ומֹוקְמִּב ותא ּונָצַו הָוהְי ןֹוָרָא-תֶא אָ !הָּכִלְּב וֶל

 ןוא ,טָאג ןּופ ןורָא םּוצ טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא הָוּוע
 -ּפָארַא םיא ןּבָאה רעדניר יד םורָאװ ,ןעמּונעגנָא םיא טָאה

 טרָא םענעי טפּור עמ ןּוא .ןהָוּוע ףיוא .ךָארּב ַא טכַארּב
 ארומ טָאה דוד ןּוא* .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב אהָוּועדץְרִּפ

 רעד ןּוא ** .תַנ ןופ ןעמֹודָאידַבוע ןופ ויוה םעד ּוצ טריפ
 ןופ ןעמֹודָא-דַבֹוע ןּופ ויוה ןיא ןּבילּבעג ויא טָאג ןּופ ןורָא

 ןעמֹודָא-דַבֹוע טשטנעּבעג טָאה טָאג ןּוא .םישדח ירד תַג |
 .זיוה ץנַאג ן"ז ןוא = = = תתמחפ 'ז הקמ "8

 .ןּוא ןעמֹודָאידַבֹוע ןופ ויוה סָאד טשטנעּבעג טָאה טָאג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד ךלמ םעד ןרָאװעג טלייצרעד ןיא
 ןופ ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא טָאה ןּוא ,ןעגנַאנעג דוד זיא .טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגעוו ןופ ,םיא וצ טרעהעג סָאװ ץלַא
 ןּופ ןורָא םעד ןּופ סרעגערט יד יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא* .החמׂש ַא טימ ,טָאטש-סדוד ןיא ויוה סמֹודָאידַבֹוע ןופ טָאג
 טצנַאטעג טָאה דוד ןוא * .דניר טּפָאטשעג ַא ןּוא סקָא ןַא טכַאלשעג רע טָאה יױװַא ,טירט סקעז ןעגנַאגעגּפָא ןענייז טָאג
 ןופ ויוה עצנַאג סָאד ןוא דוד ןּוא *  .דופַא םענענייל ַא ןיא טרּוגעגנָא ןעװעג זיא דוד ןּוא ;טָאג רַאפ חֹוּכ ןצנַאג ןטימ
 א א .רפֹוש ןּופ לוק ַא טימ ןּוא גנולַאש טימ טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגפיורַא ןּבָאה לארשי

 ןלּואָש ןופ רעטכָאט יד לכימ טָאה ױזַא ,טָאטשיסדוד ןיא ןעמוקעג זיא טָאג ןופ ןורָא רעד יװ ,ןעװעג ןיא סע ןּוא <
 -רַאפ םיא טָאה יז ןּוא ,טָאג רַאּפ ןעגנירפש ןוא ןצנַאט ןדוד ךלמ םעד ןעזעג טָאה ןּוא ,רעטצנעפ ןכרּוד טקּוקעגסױרַא
 הי טריק | י | | | .ןצרַאה ריא ןיא טכַא

 יעג םעד ןיא ,טרָא ןייז ףיוא טלעטשענקעװַא םיא ןּבָאה ןוא ,טָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעג ןּבָאה לז ןוא"
 רעפּפָאדירפ ןּוא רעפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפױא טָאה דוד ןוא .טלעטשענפיוא םיא רַאּפ טָאה דוד סָאװ טלעצ
 עג רע טָאה ,רעפפָאדירפ יד ןוא רעפּפָאדנַארּב יד ןעגנערּבפיוא טקידנעעג טָאה דוד זַא ןוא" .טָאג רַאּפ
 ,קלָאפ ןצנַאג םעד טלייטעוסיוא טָאה רע ןואי* .תֹואָבצ ןופ טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןיא קלָאפ סָאד טשטנעב

 ..ןהָווע ןופ ךָארּב רעד *
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 םָחָל תלח ׁשיִאְל השד שיִאמל לארשי מיל יטיא ;יורפ ַא ויּב ןַאמ ַא ןּופ ,לארׂשי ן ןופ ןומה ןצנַאג םעד

 שיא םֶעָה-לָּכ ךלמ תַחֶא הָׁשיִׁשֲאַו דָחֶא רָפְשֶאְו תַלַא

 אָצְתַו / | רותיִּביִתֶא ְרֶבָל דִוָד בשמ יּנִתיבְל כ <

 םויה רַּכְכניהַמ רמאתו דוד תאֵרְקִל לּואָש-תְּב לכימ רעכעלטיא ךעננַאנעג | זיא א קלאפ עצנַאג סָאד ןוא .ןכוק

 וילבע תֹוָהְמַא ןיעל םויַה הל רֶׁשֲא לארי דלמ | שש ש .זױה ןייז וצ

 נפל לֵכיִמילָא יוד רֶמאיו :םיִקָרָה רַחַא שתה
 דיִנְ יתא תֹוצְל ותיִב-לָּכִמּו ְךיִבָאמ יִב-רַחַּב רֶׁשֲא הָוהְי ןייו ןשטנעב צה :טרעקעגמוא :ךיז טָאה דוד ןוא 20 |

 יגפל יתקחְשו לֵאָרְׂשִי-לַע הָוהְי םעילַע בכ | -ענסױרַא ןלּואָש ןופ רעטכָאט יד לכימ זיא .טניועגוױה
 יתלק)  :הָוהְי

 קמא רֶׁשֲא תוהָמָאָהְדםַעְו ינַעְּב לֵפָׁש ִתייָהְו תאֹוִמ רוע

 | דע דק הל היקראל שת לֵכיִמְלּו !הָרָבְּכַא םָּמִע כ

 | ;ּהָחומ ז סי רע ןעװ ,לארׂשי ןופ ךלמ רעד ןָאטעגנָא טניה ךיז טָאה

 יעקניזָאר ַא ןּוא ,שיילפ קלח א ןּוא ,טיורב הלח ַא ןכעל

 דובּכ א ראפ סָאװ :טגָאזעג טָאה ןוא ,ןנעקטנַא ןדוד ןעגנַאג

 | יז 0/0 ןטסניד יד ןופ ןשוא יד .רָאּפ .טקעדעגּפָא טנייה ךיז טָאה
 -לֶכִמ ביִבָּפִמ מלחמה הָוהינ וָתיִבְּב למ בשיפ ו יחמ א

 כא א) האר איבה ןֶתנֶא למה רֶמאֹה :וָבְִא ב = רלנ"א 5% ךיז טקעד ןקעדפא יִװ יא ,טכענק עני ןופ

 :הָעיִרְיַה ְךוְתְּב בשי ו ןורֲאַו םיִזָרֲא תיִבְּב בש = :ןעלכימ וצ טגָאזעג דוד טָאהיי ! !עקיטרעװטשינ יד ןופ

 יִּ השע דל ּךְבָבְלְּב רשא לָּפ ֵלמַ-לֶא ןֶתָנ רֶמאּו ג

 -ִרַבְּד יִהַו > אּוהַה הלילפ יהיו | 1דמע הָוהְי

 רוָד-לֶא יִּדְבַ-לֶא } ְָּרַמָאְו ךל .:רמאל הלא הָעְי ה רַאפ ןלעּפָאּב וצ ךימ זיוה ץנַאג ןייד רעדייא ןוא רעטָאפ

-לארש רעביא ,טָאג ןופ קלָאפ םעד רעביא טשריפ א
 אל יִּכ :יתבשל תיב ולה הכת הָתאַה הָוהְי רֶמָא המ : 

 םילצממ לארשי ינּפתֶא יִתלַעה םוימל תיַבְּב יִּתְבַׁשְי

 לֵכְּב :ןּכְׁשִמְבּו לָהֶאְב ךּלַהְתִמ היא הזה סויה דע !

 לָחאיתֶאיִתְרְְדרְכְדִהלאְריִנבילַכביִתְכלְַתַהְיַשא ןיא לפָש ןייז לע ןוא ,סָאד יװ ןטלַאה רענעלק ךָאנ ךיז

 לֵאָרְׂשִי-תֶא ִמַע-תֶא תֹעְרַל יִתיוִצ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִמְבִׁש

 רַמֲאֹהיהְּ הֶּתַעְו :םיִזָרֲא תיֵּב יל םֶתיִנְביאְל הֶמָל רמאל ה יו ר

 ךמ יתחקל יא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ דחל ידבעל = - 0 מא ךיז ךיאו וט

 עג ט טינ טָאה ױ אָ ןּופ רעטכָאט יד .לבימ ןוא 93
 ;.לארשיילמ יִמַע-לַע דיִנָנ .תויהל ןאצה רחאמ הָוָנַה

 "וצל אילת הָתָרְכַאְו ָתְכַלַה רֶׁשֲא לֹכְּב ּךֶּמִע הָיְהֶאְו ל

 ןייד רעדייא ךימ טלייוורעדסיוא טָאה סָאװ טָאג רַאפ
-{ 
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 לעוו ךיא ןוא = . ,ןכַאמ ךעליירפ ףימ ךיא לעװ טָאג רַאפ

 יז טימ .,טסגָאז ּוד סָאװ ו ןטסעיד יד טימ ןוא .ןגיוא עניימ

 = .טיוט ריא ןופ גָאט םעד זיּב דניק ןייק טָאה
 < קוסס עצמאב אקסס 1 1 ליצכ כ קוספ עצמאב אקספ 'כ םידרפסל כיע שי ,ו

 עלַא ןּופ םּורַא דנור טּורַאּב םיא טָאה טָאג ןּוא ,זיוה ןייז ןיא .טצעזַאּב דיו טָאה ךלמ רעד זַא ,ןעוועג זיא סע ךואי

עדעצ ןּופ ויוה ַא ןיא ןיֹוװ ךיא , רָאנ עז :איבנ םעד זמ וצ טגָאועג ךלמ רעד טָאה 2 ,טנייפ ענייז |
 ןופ ןורָא רעד ןוא ,ןר

 .ריד טימ ןיא טָאג םורָאװ ,ּוט יג ןצרַאה ןײד ןיא סָאװ ץלַא :ךלמ םוצ טגָאועג דת טָאהי | .ןעננַאהרָאפ ןיא טניוװ טָאג

 ןגָאז טסלָאז ןּוא יג" :ןגָאז וצ ױזַא ,ןענֶתָנ ּוצ ןעוועג טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא *

 ךיא וא  ?רימ רַאפ ןעניֹוװ םּוצ זיוה ַא ןעיוּב רימ ןעד ּוד טסליװ :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :ןדוד ּוצ ,טכענק ןיימ ּוצ

 זיּב ןּוא םִיַרצִמ ןופ לארשי ןּופ רעדניק יד .טכַארּבעגפיוא בָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןופ זיוה ַא ןיא טנווועג טינ בָאה

 ןעגנַאנעגמוא ןיב ךיא וו םוטעמּואי .ןּכשִמ ַא ןיא ןוא טלעצענ ַא ןיא ןיינמוא ועלפ ךיא טרעיינ ,גָאט ןקיטנייה ףיוא

 סָאװ ,לארשי ןופ םיטבש יד ןופ םעניא טימ טדערעג טרָאװ ַא ךיא ּבָאה יצ ,לארׂשי .ןופ .רעדניק עלַא .ןשיװצ

 טוה ַא טיובעג טינ רימ ריא טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז וצ יוזא ,לארשו קלָאפ ןײמ ןרעטיפ- ּוצ ןליופָאב .ּבָאֵה ךיא

 :תֹואָבצ ןופ טָאג טגָאועג טָאה יװַא :ןדוד ּוצ ;טכענק ןיימ ּוצ  ןגָאז ױזַא ּוטסלָאז ,דנּוצַא ןוא* ?ןרעדעצ ןופ

 רעביא ,קלָאּפ ןיימ רעביא טשריפ א ןייז וצ ,ףָאש יד רעטניה ןופ ,ץַאלּפרעטיפ םעד ןופ ןעמונעג ךיד ּבָאה ךיא

 טנייפ ענייד עלַא ןטינשרַאפ ּבָאה ךיא ןּוא ,ןעגנַאגעג טסיּב ּוד וו םוטעמוא ריד טימ ןעוועג ןיב ךיא ןּוא* .לארׂשי
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 :ץֶראְּב רשא םילדנה םֶשְכ ל םַש ףל יִתֵׂשְָו ינְּפִמ
 יאו ויתחת ןֵכָׁשְו ויתְעְַנ לארשיל יִמַעְל םֹוקָמ יתְמשו
 ;הָנֹוׁשאִרְּב רֶׁשֲאַכ יתונעְל הֶלועְיִנב ופיסידאְלְ רע ןגְר
 א יתתינהה לארשי ימע-לצ םיִטְפְׂש יִתָיצ רֶׁשֲא םֹוַהְרִמְלּו
 :הָוהְי ךליהשעו תב הוה דל דָיגהְ יכיאלְּכִמ דל
 גי לעְרחתֶא יתמיקסנ ףיתבא"תא ָּהְבַכׁשְו ףמְ ואְלִמו ! יכ
 וי תצוה :וָתְכַלְמַמדתֶא יִתֹיִכַַו ףעממ אָצְי רֶׁשֲא דךירחא
 - :םלועדדע וָּתְכלְמַמ אָּמִּכ-תֶא יִּתנְִ ימשל תיַּבדהְנְבִי
 די ֹותֹוְַהְּב נָׁשֲא ןבל יל"הְיהִי וה באל ולדהיהַא יִנֲא
 וט "אל ידְסַחְו :םֶדָא יְּ יעְְנְבּו םיִׁשנֲא טֶכְׁשְּב ְִּחַכְְ
 יִתְרְמֲה רֶׁשֲא לּואָׁש םעמ יִתֹלַמֲה רׁשֲאַּכ ממ רוִמָי
 צ ידֲאָסִּכ ד ְךיֶנָפְל םֶלֹועדע לממד תי ןֵמֶאָנְו :דינפלמ |
 זי ןויזחה לָכְכ הלאה םיִרָבְּדַה לֹכְּכ :םֶלועדדע ןוָכָנ היה

 חי בש דו למה אביו = = +דְולֶא ןָחָנ רֵּבּד כ הוה |
 יִנְתאְבַה יִּכ יִתיֵב ימּו הוה ינדא יכנָא ימ רמאו ָוהְי ינְפל
 שי רבדתַו הָוהְי ינדא ךיֶניֵעְּב תא] דע ןֹמְקִּתַנ + ;םֶלֲה-רע
 יָנֹדֲא םָדָאָה תרות תאָז כוחרמל ְְָבַע-תיִּב-לֶא םנ
  ָּתָעדָי הָּתַאְו ְךֶלֶא רֵברְל דוע רֶוָז ףיקויהמו הָוהָי
 אכ תיִׂשָע ְךְּבלִכּו דרב רובע :הָוהְי ינדא ָךֶּדַבֲעתֶא
 בנ תלדנ ןכ"לע ּדְבע-תֶא עיִדֹוהְל תאוה הָלודְנַה-לֶּכ תֶא
 :לככ ךסלו םיהלָא ןיאְו ו ןיָאדיּכ םיקלֶא הוה
 ג דָא יג לֵאָרְׂשִיְּכ ךְמעַכ יִמּ : ּונינְֲאְּב ּונעַמָש"רֶׁשֲא
 ול םשְלְ םָעְל ול-תוְדְפל םיִהֹלֶאּוכְלֲה רֶׁשֲא ץֶרַאְב
 רחמע ינפמ דצראל תוארנ הָּלֹודְגַה םָכָל תושעלו םש
 ד "תֶא 5 ןנְכְּתַו :ויָהלאָו םִיוג םירצממ בל דפ רֶׁשֲא
 םֶהָל תה הָוהְ הָּתַאְו םלועדדע םִעְל ךל | לֵאָרְִׂי מ
 הב דלג תְרְּב ד רֶׁשֲא רַבִּדַה םימלֶא ה הָּתַעְו :םיהקלאל

 < לכב ₪ "ס 'בכ | שגדה םע קרוש'גכ 'אכ םימכשאל כ"ע'זי

 ב .לאומש |

 .,טשרעוצ יוו יוזַא ןקיניפ טינ רעמ

 ,זיוה ַא ןכַאמ ריד טעוו טָאג זַא ,ןָא ריד טנָאו

3 

 | ;ןעמָאנ ןסיורג ַא ןכָאמ ריד לעװ ךיא ןוא ;ריד רַאפ ןופ

 = ,דרע רעד ףיוא סָאװ עטסערג יד ןופ ןעמָאנ רעד יוו יװַא
 רַאפ- ,קלָאפ ןיימ רַאפ טרָא ןַא ןכַאמ לעװ ךיא ןואי*
 ןייז ףיוא ןעור לָאז רע ,ןצנַאלפנייא םיא לעוו ןוא ,לארשי
 םיא ןלָאז רעכערּברַאפ ןוא ;ןרעטיצ .טינ רעמ ןוא ,טרָא

 סָאװ גָאט םעד ןופ י*
 ;לארׂשי קלָאֿפ ןיימ רעּביא םיטפֹוש ןלױּפַאּב ּבָאה ךיא

 טָאג ןוא .טנייפ ענייד עלַא ןופ ןעּורַאּב ךיד לעוו ךיא ןוא

 ענייד זַא =
 עציד טימ ןטיל ךיז טסעוו ןוא ,ןרעוו טליפרעד ןלעוו געט
 םעד , ריד א ןעמָאז ןייד ןלעטשפיוא ךיא לעוו ,ןרעטלע
 לעו ךיא ןוא ,דײװעגניא עניײד ןופ ןײנסױרַא טעװ סָאװ
 ןיימ וצ ויוה א ןעיוב טעוו רע * .הכילמ ןייו ןקיטסעּפַאב
 יז ןופ ןָארט .םעד ןקיטסעּפַאּב לעװ ךיא ןוא ,ןעמָאנ
 ַא ראפ ןייז םיא לעו ךיא ** = ,קיבייא ףיוא ויב הכּולמ

 | -רָאפ רע ןעוו זַא :ןוז א רַאפ ןייז רימ טעו רע ןוא ,רעטָאפ
 ןופ טור רעד, טימ ןפָארטש םיא ךיא לעװ ,טכערב |

 רעּבָא * - .רעדניקנשטנעמ ןופ ןגָאלּפ יד טימ ןוא ,ןשטנעמ

 ּבָאה ךיא יװ ױזַא ,םיא ןופ ןָאטּפָא טינ ךיז טעװ דסח ןיימ
  רַאפ ןֹופ:ןָאטעגּפָא-ּבָאה ךיא ןעמעוו ,ןלּואָש ןופ ןָאטעגּפָא

 = ןייז קיבייא קב ןלעװ הכולמ ןייד ןוא ויוה ןייד ןוא * .ריד |
 .קיבייא ןיב טסעפ ןייז טעוו ןָארט ןייד ;ריד רַאּפ רעכיז

 :ןדוד וצ .טדערעג ןֶתָנ טָאה יזַא ,גנואעו עצנַאג עקיזָאדיד יח ױזַא ןּוא ,רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא יװ יואי"
 וד טָאג ,ךיא ןיּב רעװ .;טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאּפ טצעזעג ךיז טָאה ןוא ,ןעמוקעג ויא דוד ךלמ רעד ןוא% = -
 ,ןויוא ענייד ןיא ןיילק ןעװעג ךָאנ זיא סָאד ןּוא י* ?רעהַא ויּב טכַארּבעג ךימ טסָאה ּוד סָאװ ,זיוה ןיימ ויא רעוו ןוא ,רַאה
 טימ רעגייטש רעד רָאנ זיא סָאד סָאװ ,ןיהַא רעטייוו ףיוא ויוה טטכענק ןייד ןגעוו טדערעג ךיוא טסָאה ּוד ןּוא ,רַאה וד טָאג
 ןגעוו ןופ * .רַאה וד טָאנ ,טכענק ןייד ךָאד טסנעק וד ?ריד ּוצ ןדער דוד לָאז ךָאנ רעמ סָאװ ןּוא * .רַאה ּוד טָאג ,טייל ַא
 .וטסיב רעבירעד * ;הלודג עצנַאג עקיזָאדיד טכענק ןייד ןסיוו ןזָאל ּוצ ,ןָאטעג וטסָאה ,ןצרַאה ןייד טיול ןּוא ,טרָאװ ןייד

  טימ טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ ץלַא טיול ,ריד ץּוחַא טָאג ןייק ָאטינ ןוא ,ּוד יװ ַאזַא ָאטינ םורָאװ ,טָאג ּוד הוהי ,סיורג |
 יא טָאנ טָאװ ,לארׂשי קלָאפ ןייד יװ ױזַא זיא דרע רעד ףיוא המּוא עקיצנייא רעסָאװ ןּוא*  .ןרעיוא ערעזדנוא
 ,קלָאפ םּוצ ךיז ןויילסיוא ןעננַאגעג

 ןַײד רַאפ ןופ ןּביירטרַאפ צו ,דנַאל | ןייד רַאפ ,ןכַאז עקיטכרָאפ

 ןוא ,'סיורג-ןנעווטרעייא ןּופ-ןָאט וצ ןוא ,ןעמָאנ ַא ןכַאמ ּוצ ךיז ןוא
 ןופ טויילעגסיוא ריד טסָאה וד סָאװ קלָאפ

 ףיוא קלָאּפ םוצ ריד לארשי קלָאּפ ןייד טקיטסעּפַאּב ריד טסָאה וד ןוא* ?רעטעג ערעייז טימ תומוא ,םָיַרצִמ
 ןגעוו טדערעג טסָאה וד סָאװ טרָאװ סָאד ,טָאג וד הוהי ,דנּוצַא ןוא** ..טָאג םוצ ייז ןרָאװעג טסיב ,הוהי ,ּוד ןּוא ,קיּבייא
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 ןוא ,קיּבײא ףיוא םייקמ יז ,זיוה ןייז ןגעוו ןּוא.טכענק ןייד

 ןרעװ טסיירגעג לָאז ןּוא* .טדערעג טסָאה ּוד יװ יױװַא וט

 זיא תֹואְבִצ ןופ הוהי :ןגָאז ּוצ יױזַא ,קיבייא זיּב ןעמָאנ ןייד

 טכענק ןייד ןּופ זיוה סָאד ןּוא ;לארשי רעּביא טָאג רעד

 ןופ הוהי ,ּוד םורָאװ"  .ריד רַאפ טסעפ ןייז לָאז ןדוד

 םעד טקעלּפטנַא טסָאה ,לארשי רעּביא טָאג רעד ,תֹואָבְצ

 ןעיוּב ריד לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טכענק ןייד ןופ רעיוא

 ץרַאה ךיז יב ןענופעג טכענק ןייד טָאה םּורד ;זיוה א

 ,דנּוצַא ןוא* .הליפּת עקיזָאדיד ריד ּוצ ןייז וצ ללפתמ

 ,תמא ןייז ןוומ רעטרעוו ענייד ןּוא ,טָאג טסיב ּוד ,טָאג הוהי

 ;סטּג עקיוָאדסָאד טכענק ןייד טנָאועגוצ טסָאה ּוד ןוא

 ןייד ןופ זיוה סָאד שטנעּב ןּוא ,דנּוצַא קיליװַאּב םורד יי

 רעד טָאג ּוד םורָאװ ,ריד רַאפ קיּבייא ףיוא ןייז ּוצ טכענק

 ויוה סָאד לָאז הכרב ןייד ןּופ ןוא ;טדערעג טסָאה רַאה

 .קיבייא ףיוא ןרעװ טשטנעּבעג טכענק ןייד ןּופ

 ח

 ,קינעטרעטנוא טכַאמעג יז טָאה ןוא ,םיתשלפ יד = |
 ןגָאלשעג דוד טָאה ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּוא

 יד ןופ טנַאה רעד ןּופ הָמַאינְתֶמ ןעמּונעגוצ טָאה דוד ןּוא

 | .םיתשלפ

 ןטסָאמעג יז טָאה ןּוא ,בָאֹומ ןגָאלשעג טָאה רע ןוא *

 רע ןוא ;דרע רעד ףיוא קידנגיילסיוא יז ,רּונש ַא טימ

 עלּופ ןייא ןוא ,ןטייט ּוצ ןרונש ייווצ ןטסָאמעגּפָא טָאה

 ב לאומש

₪ 

 :תרפד רֶׁשֲאַּכ השעו םלועידע םֶקָה ֹותיִּב-לַעְו לדבַע
 -לַע םיִקלָא תֹואָבְצ הָוהְי רגאל םָלֹוע-דַע ףמש לניו וכ

 הָוהְיהָּתַאייֵּפ :ינְפִל ןוכָנ הָיְִי דוד ךדבע תיבו לארשי וכ
 תִיַּב רֹמאֵל דע ןְָא-תֶא הָתיִלָג לֵאְרְׂשִי יַהלֶא תואְבְצ
 -תֶאְּיַלַא לֶַּפְתַהְל וֿליתֶאַּךֶדְבע אָצְמ ןֵב-לַעַּדִל-דְנְבָא

 טביהלָאָה אּודיהְּתַא הֹוהְי ינֹדֲא ! הָּתַעְו :תאזה הָּלִפְּתַה כ

 :תאָוה הָבֹוטַה-תֶא ּךְּדְבע-לֶא רֵּבַדְּתַו תֶמָא הי רב
 יִּּדינְפִל לוע תויהל דע תיַב-תֶאְּדַרְבּו לאוה הע כ

 0 !םָלועְלְדְּדְבע-תיִּּדַביּדתַכְרַּבִמוּתְרַַּד הְהָיידֲאהֶּמַא

 ד הקמ םעיִנְכַו םיּתְשלּפיתֶא דוד ךינ ןיירחַא יהיו <
 םֶרדִמְו בָאֹומ-תֶא ךו :םיְִִּׁלְּפ ךימ הָמאָה גָתָמיִתֶא ג

 תיִמָהְל םיִלָּבַחְרְִש דַּדִמִיו הֶצְרַא םָתֹוא בשה לָבַחּ
 ִאְׂשנ םיִדָבְעַל דַוָדְל בָאומ יהו תֹיֲחַהְל לָבְהַה אְלִמּ

 ֹוּתְכָלְּב הָבֹצ ּךֶלֶמ בֶחֶרְדִּב רועְדַרְת-תֶא דוד דיו :הָחְנִמ +
 יעַבְשּו ףלא ּוָמִמ דוד דכלוו 1: ירֵחְנִּב יִדָי ביִׁשָהְל ד

 -תֶא דויז רפענ יִלְנַר שיא ףֶלֶא םיִרָשָעְו םיִׁשְרָּפ תואמ
 קֶׂשּמַּד םֶרֶא אֹבָּתַו :בָכָר הֶאְמ ּוָמִמ רתויו םֶכְלֶה-לָּכ
 "םיִרָשע םֶרָאְּפ דד ךַיַו הָבֹוצ ְּךֶלֶמ רעְדְדַהל רעל
 יִהתו קָשָּמד םָרַאְּב םיִּבִצִנ דָנד םשיַו :שיִא ףֶלֶא םָיש
 דוָד-תֶא הָוהְי עשו הָחְנִמ יִאְשונ םיִדָבְעל דורל םֶרָא

 יָה רֶׁשֲא בֶהה יִמְלֶש תא דוד חל :ְךֶלֶה רֶׁשֲא לֵכְּב ז
 יֵתֹרְּבִמּו חַטּכִמּו :םֶלָשּורְי םאיביו רֶוֲעְדַדָה יֵדְבִע לֶא "

 !דָאְמ הָּכְרַה תֶׁשֶחְנ רוד ךְלֶמַה חקל רעד יֵדְע
 :רזעְדְדה ליחדל תא דוד הָּכִ יִּכ תמַח לַמיִּתעַמְׁשִּו

 ול--לָאׁשל דוד ךֶלֶּמַה--לֶא וונְּב--םרוי--תֶא יִעָּת חלשמ =

 כ וה רֶוֶעדַדֲהַּב םֵתְלִנ רֶׁשֲא לע ֹוּבְרָבְלּו םֹולָׁשְל

 ב

-* 

, , . 

 בכ אל ירק תופ ג ,ה טיסגחתפ הכ 1

 .ּבָאגּפָא ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד ּוצ ןרָאװעג זיא בָאֹומ ןוא .ןּבעל ןזָאל וצ רונש

 ןייז ןגירקקירוצ ןעגנַאגעג זיא רע תעּב ,הֶבֹוצ ןופ ךלמ םעד ,ןבוחר ןופ ןוז םעד רָזָעדַדַה ןגָאלשעג טָאה דוד ןוא* =

 קיצנַאװצ ןּוא ,רעטייר טרעדנוה ןּביז ןּוא טנזיוט םיא ןופ ןעגנּוװצַאּב טָאה דוד ןוא* .ּתָרּפ ךייט םייב טנַאהרעּבױא

 .ןַאּפשעג טרעדנוה יז ןּופ טזָאלעגרעּביא רָאנ ,ןענַאּפשעג עלַא טמיילעג טָאה דוד ןּוא ;רעייגסּופ טנויוט

 ןּוא ײװצ םֶרַא ןּופ ןגָאלשעג טָאה דוד ןּוא ,הָבּוצ ןופ ךלמ םעד רֶזָעדַדַה ןפלעה ןעמּוקעג קֶׂשֶמַד ןופ םָרַא יא* |

 סָאװ טכענק ןדוד ּוצ ןרָאװענ זיא םֶרֶא ןוא ,קֶׂשָמַד ןופ םָרַא ןיא ןכַאװ טלעטשעג טָאה דוד ןּוא" .ןַאמ טנזיוט קיצנַאװצ

 | | = = .בָאגּפָא ןעגנערב

 | = .ןעגנַאגעג זיא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא

 טכַארּבעג יז טָאה רע ןּוא ,טכענק סרֶוֶעדַדַה ףיוא ןעװעג ןענייז סָאװ ןדליש ענרעדלינ יד ןעמונעג טָאה דוד ןואי

 .ליפ רעייז רעפוק ןעמּונעגּוצ דוד ךלמ רעד טָאה ,טעטש סרֶוָעַדְדַה ,יֵתֹורַּב ןופ ןּוא חַטֶּב ןופ ןוא* .םִיַלָשּורי ןייק

 טָאה יִצֹוּת ןּוא * ,ןרֶנֶעדַדַה ןּופ ליח ןצנַאג םעד ןגָאלשעג טָאה דוד זַא טרעהעג טָאה תֶמַח ןופ ךלמ רעד יִעְות ןואי

 - ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע סָאװרַאפ ,ןשטניווּוצנָא םיא ןוא דירפ ףיוא ןגערפ ּוצ םיא ,דוד ךלמ םּוצ ןעמְרֹוי ןוז ןייז טקישענ



 ילכו ףסְקייִלְּכ יָה וָיְבּו רערדה הָיָה יעת תומחלמ שיא
 אי "םע הוהיל דוד דלה שידקה םתא"סנ :תַשחְנ ילכו בָה
 :שְָּּכ רֶׁשֲא םִיֹוגַה--לָּכִמ שידקה רֶׁשֲא בֶהָזהְו ףֶסָּכַה
 גי לָלָשִמ קמ םיִּמְׁשִלְִמּו ןומע ינְּבִמּו בָאמִמּו םֶראמ
 וי ֹובְׁשְּב םש רַוָּד שעו !הָבֹוצ ףלמ .בֶהְרְִּב רערדה
 יי םָשּמ :ףֶלֶא רָׂשָע הָנֹומְׁש חלמ"אינּב םֶרָא-תֶא תוּכַהְמ
 טבודָא--לֶכ יהו םיִבְצְנ םש טידָא-לֶכְּב םיִבצְנ םֹורָאָּב
 ש למ :ךֶלֶה רשא לָכְּב דֹוָד-תֶא הוי עשו דול םיִדָבִע
 -לֶכָל הָקָרְצּו טָּפְׁשִמ חשע דֹוְד יִהָיו לֵאָרְׂש-לֶּכ-לַע דֶוד
 וט דֹולִחֲאְְּב טְפָׁשִהיִז אָבְצַה-לַע הָיּורְצְדִּב בָאויו מע
 " םיִנֲהְּכ רֶתָיְבאְדְּב דלמיחאו בּומיִחאְדִּ קרָצו :ריִּכְזמ
 זי יִנְב יתלפהו יִתְרְּכְַ עדי ֹוהָיְנְבּו :רפוס הָידְׂשּ
 יה נה דוד

| = 

 א הֶשָצָאְ פּואָש תיֵבְל רחונ רשא דוצישָי יִכַה ד רֶמאֹיו |
 ןְתְנֹוהְי רּוְבֲעַּב .ֶסֶח ֹוּמִע -

 הרֶּתַאַה וילא למה רֶמאֹּיַו ךָוָד-לָא ולדוארֶיַ אָביִצ
 ג שיִא דוע סּפָאַה למה רֶמאֹּיו :ךֵּדְבַע רמו אָביִצ
 תּוביצ רֶמאַָו םיקלא דֶסַח וּמִע הֶׂשָעֶאְו לּואְׁש תיבל
 ד למה ל ולְדרֶמאו :םילנר ה היל ןפ דע דֶלֶמַה-לֶא
 ריִכָמ תיֵּב אּוה"הנה דֶלֶּטַה-לֶא אָביִצ רֶמּו אּוָה הפיֵא
  תיּבִמ ּוהָחּקִיַו דוד ךלמה חַלְׁשִינ :רַבָד דלְּב לֶאימעְּב
 ןתָֹהְ-ןֶּב תֶׁשֹביִפְמ אבי :רֶבָד ול לֶאימַעדִּב ריִכָמ
 דִוָּד רֶמאֹּיַוּוחּתְׁשִיו ונפל לפי דודחלא לּואָׁשידִּב
 ! ְריִתילַא דֹוָד ול ְמאַֹּו : בע הנה רֶמאִּיַו תֶׁשֹביִפְמ
 יתבשהו ּךיִבָא ןְתָנֹוְהָי רּובְעּב ֶסֶח ְּךֶמִע הֶׂשָעָ הֹׂשָע יִּכ
 לע םֶחָל לֵכאָּת הָמַאְוךיֶבָא ליִאָׁש הָרְׂשילְּכיִתֶא ךל
 = ח = לָא ָתיִלָפ יִּכ ד חב המ רֶמאַֹּו ּוהֵתְשִּיַו :דיִמָּת יִנָחְלְש

 :םיתלפ יד ןּוא

 .ב ומְשּו דֶבֶע לאש .תיבלו

 50- /0 | ּב לאּומש

 רֶזָעדַדַה :םּורָאוו ,ןגָאלשעג םיא ןּוא ,ןרֶזָעדַדַה טימ

 "עג טָאה רע ןוא ;ןיֵעֹוּת טימ תומחלמ טַאהעג טָאה

 םילּכ ענרעדליג ןּוא םילּכ ענרעּבליז ךיז טימ טכַארּב

 -עג דוד ךלמ רעד טָאה ךיוא ייזי: .םילּכ ענרעּפּוק ןוא

 סָאװ דלָאג םעד ןוא רעּבליז םעד טימ ,טָאג וצ טקילײה

 טָאה רע סָאװ רעקלעפ עלַא ןופ טקילייהעג טָאה רע
 רעדניק יד ןופ ןוא ,בָאֹומ ןופ ןּוא ,םָרַא ןופ :ןעגנּוװצַאּב
 םעד ןופ ןוא ,קֵלָּמַע ןופ ןוא ,םיתשלפ יד ןּופ ןּוא ,ןומצ ןּופ

 .הָבֹוצ ןּופ ךלמ םעד ,ןבוחר ןּופ ןוז םעד רֶזָעדַדַה ןופ ביור

 טָאה רע ןעוו ,םש ַא טכַאמעג ךיז טָאה דוד ןּוא יי

 ןצ כַא--ץלַאז ןופ לָאט ןיא םֶרַא ןגָאלש ןּופ טרעקענמוא ךיו

 ;םֹודָא ןיא ןכַאװ טלעטשעג טָאה רע ןּוא ** .ןַאמ טנויוט

 םֹודֶא ץנַאג ןוא .ןכַאװ טלעטשעג רע טָאה םּודֶא ץנַאג ןיא

 .ןדוד וצ טכענק ןרָאװעג זיא

 יא רע ּוװ םּוטעמּוא ןדוד ןפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא

 .לארׂשי ץנָאנ רעּביא טגיניקעג טָאה דוד ןוא * .ןעגנַאגעג

 ןצנַאג יי וצ טייקיטבערענ ןוא טכער ןָאטעג טָאה דוד ןוא

 .קלָאפ

 ןרעביא ןעוועג ויא ןהָיּורצ ןּופ ןּוז רעד בָאֹוי ןּוא
 ;רענָאמרעד רעד ,ןדּוליחַא ןּופ ןּוז רעד טְפָׁשֹוהְי ןוא ;ליח
 רעד ךֶלֶמיחַא ןוא ,ןבּוטיחַא ןופ ןוז רעד קֹודָצ ןגו .

 ;רעבײרש רעד ,הָיְרׂש ןּוא ;םינהּכ ,ןרֶתָיבָא ןּופ ןוז
 םיִתַרַּכ יד רעּביא ,ןעֶדיֹוהי ןּופ ןוז רעד ּוהָיְנב ןוא יי

 -,טילרעּבױא ןעװעג ןענייז ןדוד ןּופ ןיז יד ןּוא

 טימ | ןָאט ןענעק לָאז ךיא זַא ,זיוה סלּואָש ןופ ןבילבענ יא סָאװ ָאד רעוו ךָאנ ויא :טנָאזעג טָאה דוד ןוא י ט

 ?ןגעװ סנָתְנוהי ןופ דסח םיא

 רעד ןּוא ,ןדוד ּוצ ןפורעג םיא ןעמ טָאה ;ָאביצ ןעועג + ץיא  ןעמָאנ ןייז סָאװ טכענק ַא ויוה סלּואָש ןופ ןעװעג זיא *

 רעמ ָאטינ זיא :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה* !טכענק ןייד :טגָאזעג רע טָאה ?ָאביצ ּוד טסיּב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ךלמ

 ךָאנ ןַארַאפ :ךלמ םּוצ טגָאזעג ָאביצ טָאה ?דסח סטָאג ַא םיא טימ ןָאט ןענעק לָאז ךיא וַא ,זיוה סלּואָש ןופ רעצימע

 םּוצ טגָאזעג ָאביצ טָאה ?רע זיא ּוװַא :טנָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה* .סיפ יד ףיוא רעמָאל ַא ,ןענֶתָנֹוהי ןופ ןוז ַא

 םיא טָאה ןּוא ,טקישעג דוד ךלמ רעד טָאהי .רֶבדיֹול ןיא ןלַאימע ןופ ןוז םעד ריִכָמ ןופ זיוה ןיא ויא רע ,עז :ךלמ

 ןופ ןּוז םעד ןֶתָנֹוהי ןּופ ןּז רעד תֶשֹוביִפמ ןּוא* .רֶבד-ֹול ןּופ ןלָאימַע ןּופ ןּוז םעד ןריכָמ ןופ זיוה םעד ןּופ ןעמּונעגּוצ

 !תֶשֹוביפמ :טגָאזעג דוד טָאה .טקוּבעג ךיז טָאה ןּוא ,םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג ויא רע ןוא ,ןדוד ּוצ ןעמוקעג זיא ןלּואָש

 לעװ ןָאט םורָאװ ,ןּבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טגָאועג םיא וצ דוד טָאהי .טכענק ןייד זיא ָאד :טגָאזעג רע טָאה

 זייד ןופ דלעפ עצנַאג סָאד ןרעקמוא ריד לעװ ךיא ןּוא ,ןגעװ סנֶתָנֹוהי רעטָאפ ןייד ןופ דסח ריד טימ ןָאט ךיא

 סָאװ :טנָאזעג טָאה ןּוא טקוּבעג ךיז רע טָאה* .דימת שיט ןיימ ייב טיורּב ןסע טסעװ ּוד ןּוא ,ןלּואָש רעטָאפ
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 ןטיוט ַאזַא ףיוא ןקוקמוא ךיז טסלָאז ּוד זַא ,טכענק ןייד זיא

 ?ךיא יװ טנּוה
 = ,רעניד סלּואש ,ןָאביצ ןפורעג טָאה ךלמ רעד ןואי =

 וצ טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא

 םעד ּוצ ןּבעגעגּפָא ךיא ּבָאה ,ויוה ןצנַאנ ןייז ּוצ ןּוא ןלּואָש

 יד םיא רַאפ ןטעּברַאַאּב טסעװ ןּוא * .רַאה ןייד ןּופ ןוז

 נײרַא טסעוו ןוא ,טכענק ענייד ןוא ,ןיז ענייד ןּוא ּוד ,דרע

 ןוז סרַאה ןייד רַאפ ןייז טעװ סע ןּוא ,האובת יד ןעגנערב

 ןסע טעוו ןוז סרַאה ןייד תֶשֹוביפמ ןוא ;ןסע םּוצ טיורב

 ןצפופ טַאהעג טָאה ָאביצ ןוא-.דימת שיט ןיימ ייּב טיורב

 :ךלמ םּוצ טגָאזעג ָאביצ טָאה יי-.טכענק קיצנַאװצ ןּוא ןיז

 ןייז טלעפַאּב ךלמ רעד רַאה ןיימ סָאװ ץלַא יװ ױזַא

 רע-תֶשּוביפמ ןּוא .ןָאט טכענק ןייד טעו יױװַא ,טכענק

 .ןיז סכלמ םעד ןּופ רענייא יװ וזַא שיט ןיימ ייב ךיוא טסע

 סָאװ ןוז םעניילק ַא טַאהעג טָאה תֶׁשֹוביִפמ ןּוא יי

 -רעניֹוװַאּב עצנַאג יד ןּוא .ָאכימ ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז

 .ןתָשֹוביפמ ּוצ טכענק ןעװעג ויא ויוה סָאביצ ןופ טפַאש |

 םיּב םורָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא ןסעועג זיא תֶשֹוביפמ ןּוא יי

 ַא ןעוועג ויא רע ןּוא .ןסעגעג דימת רע טָאה שיט סכלמ

 | .סיפ עדייּב ענייז ףיוא רעקידעקניה

 רעד ןּברָאטשעג זיא ,םעד ךָאנ ןעוועג ויא סע ןוא: =
 ןּונָח ןוז ןייז ןוא ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןופ ךלמ |

 :טגָאזעג דוד טָאהי .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא
 ןופ ןוז םעד ןּונָח טימ טייקבעלטניירפ ַא ןָאט ךימָאל

 7 ,י-9 ,סר 3 לאומש

 רעָנ אָביצילֶא לה ארק יִנְמִּכ רשא תמה בלה :
 ִּתָתָנותיִּב-לָכָלּו לואָׁשִלו הי רֶׁשֲא לפ ויָלֵא מא לאש

 יִדָבִעַו ףינְכו הָּתִא הָמָרֲאָה-תֶא ול ָּתְרַבָעו :ראְדְבַל |
 -ןָּב תָשֹביִפְמּו ֹולְכֲאַו םֶחְל ךינֲֹא-ךֶבֶל הָיְהְו תאבַהְ
 רֶׂשֶע הָׁשִמֲח אָיִצְּו ינְלש"לע םָחָל דיִמָּ לכאי דינא

 רׁשֲא לכ למלא אָביִצ רֶמאַּו:םיִרָבִע םיִרָשעְ םִיִנָּב א
 תֶׁשֹביְִמּ ּךֵּדְבִע השעי ןֵּכ ֹוְּבַדתֶא למה ינדא הצי

 ןטקךפ תֶשְביִּפִמל למה ינּפמ דַחַאּכ יִָחְלְׁש-לַע לֵכֹא =
 :זהשביפמל םיִדָבָע אָביצתיב בשומ טו אֵכיִמ ֹומָׁשּ

 אּוה דיִמָּת למה לְׁשלִיִ יִכ םלשּוריּב כשי תֶׁשֹביִפְמּו י
 וויל יִתְש הספ אוַהְו לכא

ַ 

 נב ונח מו ןוָמִע יג ךלמ תמה ןְכיירֲחַא וה א
 ׁשֶמְנְרִּב ןּנֶח--םע | דָסָח-הְׂשֶעַא דד רֶמאֹ :וָּתְחַּת ב

 ייבִֹמֲחנְל ךִוָד חַֹלְׁשִיו רֶסֶח יִדָמַע ויָבָא הֶׂשֶע רֶׁשֲאַּכ
 ורְמאֹּי :ןומעי יגְפְץְרֶא דוד יִדְבִע ואב ויבָאדלֶא ויָדְבִע 1

 ךיִבָא-תֶא דוד ֵּבַכְמַה םֶהיֵנְדֲא ונֶח-לֶא ןומעדינב ירש
 -;רָא רֶקָח רּוטעְפ אולט םימחנמ הל חַלָׁשייִב ניב
 :דילא ודב דוד חלש הָכְפָהְלּ הלול ל ריִעָה

 תרֶרֶכִיַו םֶָקִז יִצָחְדתֶא .תלנוו דוד יֵדְבַע-תֶא נח הקמ ד
 ודל ורעו :םחלשיו םהיתותשדדע יצחפ םֶהיֵוְרַמ-תֶא

 רֶמאַמ רֶאְמ םיִמָלְכְ םיִׁשָנֲאַה ּויָהייֵּכ םִמאָרְקִל הלשו |
 אָ !םֶּתְבַׁשְו םקְנְקְו חמצי-דע וחרב שי מַה ו

 ורְּכְִַׂו ןֹמַע--ינְב יִתְלָׁשּיַו ודב שֲאְבִנ יִּכ ןומע ינְּב
 ִלְנַר ףֶלֶא םיִרָׂשֶע אָבּוצ םֶרָא-תֶאְו בוחרדתיב םרָא-תֶא
 ףֶלֶא רָׂשֶע-ינְׁש בוט ׁשיִאְו שיא ףֶלֶא הָכָעַמ ְךְלֶמ"תֶאְו

 ןאָבצַה--לֶּכ תאו בָאוידתֶא חלשה ךוָד עמָשמ :שיִא !

 ו

 יוצב בה בי ,ט

 .רימ טימ טייקכעלטניירפ ַא ןָאסעג טָאה רעטָאפ ןייו יװ ױזַא ,ןשָחְנ

 טקישעג טָאה דוד ןּוא
 .ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּופ דנַאל ןיא ןעמּוק

 דעג ןענייז טכענק סדוד ןוא .רעטָאפ ןייז ךָאנ ןטסײרט וצ םיא טכענק ענייז ךרוד

 ןייד דובפ ןָאט ליוו דוד זַא וטסנימ יצ :רַאה רעייז ןח וצ טנָאזעג ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּופ ןרַאה יד ןּבָאהי

 -כרוד יז ןּוא ןקוקוצסיוא יז ןוא טָאטש יד ןשרָאפּוצסיוא רָאנ ךָאד ?רעטסיירט ריד וצ טקישעג טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ

 | | .ריד וצ טכענק ענייז טקישעג דוד טָאה ןרעטשינוצ

 ןיא רעדיילק ערעײז ןטינשעגּפָא ןוא ,דרָאּב עבלַאה ַא טלָאנעגּפָא ייֵז טָאה ןוא טכענק סדוד ןעמּונעג ןּונָח טָאה *

 .טקישעגקעװַא יז ןוא ,טעועג רעַײז ויּב .טפלעה

 ןוא .טמעשעג רעייז ו ךו ןּבָאה ןשטנעמ יד םורָאװ ,ןגעקטנַא יז טקישעג טָאה רע ןוא ,ןדוד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה *

 .ןרעקמּוא ךיז טעװ ריא ןּוא ,ןסקַאװּפָא טעװ דרָאּב רעייַא ויּב וחירי ןיא טציז :ןגָאז טזָאלעג טָאה ךלמ רעד

 ןוא טקישעג ןּבָאה ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּוא ,ןדוד ייב טטואימרַאּפ ךיז ןּבָאה יז זַא ןעועג ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןּבָאהי =

 .,ןַאמ טנויוט טימ הָכְעַמ ןופ ךלמ םעד ןוא ,רעייגסופ טנזיוט קיצנַאװצ ,ָאבֹוצ ןופ םֶרָא ןוא ,בֹוחְריתיּב ןופ םָרַא ןעגנודעג

 .ןַאמ טנויוט ףלעווצ ,בֹוט ןופ רענעמ יד ןּוא

 ..םירוביג יד ,ליח ןצנַאג םעד ןּוא ןבָאֹוי טקישעג טָאה רע ןוא ,טרעהרעד דוד טָאהי



 \ 2 / אי ה

 ח רעשהז חַתְפ הָמָחְלִמ וכְרַעו וע י ינב אצה 1 יב |
 .ןקדֶרָׂשַּב םֵּבְל הָכָעַמּו םֹוָׂש-ׁשיִאְו םֹוחְרּ אבוצ םרָאְו
 טווחֶאְמּו םיִנָּפִמ הָמָחְלַּמַה נפ ילַא הָתְיְהיְּ םָאֹי ארי
 יי תֵאְו !םֶרָא \ תארקל רע לֶאְרְשיב יִרּוחְּב טּכִמ רְַבו
 - מע יִנְּב .תאָרְקל ךרעו ויחֶא ישבא יב ןתָנ םָעָה רָתָי
 אי "שבֲאָו .העושיל יל הָתָיָהְו יִּנְמִמ םֶרָא קוק" רַמא
 גיקזחְתִנְו קזח :רל עישוהל יִּתְכַלָה עמ קחי ןומצ נב
 - {וָניעַּב .םֹוָמַה ה השש הוהיו וניהלֶא יִרָע דַעְבּו ונֵמָע דָעָּב
 גיי םראּב הָמָחְלִמל ימע רֶׁשֲא םֶעָחְו בָאוי .שנינ
 יי ֵׁשיִבֲא ינפמ ּוסָנַנ םָרָא טְנייֵּכ לאָר | ןומע יֵנְבּו :ויָנָּפִמ
 - !םלָׁשּורְי אֵבָו ןומע נב לַעמ בָאז בֶׁׂשַָו ריִצָח ואב
 "חלשיו :דִחָי פְסָא לארשי ינָפל ףננ יִּכ םֶרָא אר

 = ּואְבּה רחוה רֶבעַמ שא  םָרָא--תֶא אציו רעדרה =
 יידל דג :םקינפל רעדדה אָבְצ--רׂש ךבושו םָליֵח
 קדמאלח אביו ןדריה-תֶא רַב לאדׂשִ-לביֶא ףסאמ
 חרא נג מע ּומחְל דֹוָד תאֵרְקִל םֶרָא ּוכְרְעַ
 - םיִעָּבְרַאְו בֶכְר תואמ עבש םלאמ דוד ה טארשיינפמ

 :םבש תמוו הָּכִה ֹואָבְצ--ױׂש ךבוש תֶאְו םישרפ פלא |
 שי לָאְרָׂשִי ינפל ופננ יִּכ רפרדָח יִדְבִע םיִכָלְּמַה-לֶב ּואְדָי
 מ יש םֶרָא יָא  םיִדָבעמ לאְרְשתא ּומְלֶשיו
 רע ינבדתא

 וש

 א וחלש םטאלמה תאצ ] תל השעה תבושחל \ - |
 תחש לֵאְרְשי-לָּכיתֶאְ מע ויָדָבֲעתֶאְו .םָאוי-תֶא דד
 ;םִִלָׁשּוְריִּב בי דד הברה ורצמ ןומע :יְּבתֶא
 ג לע ףלהתנ ובָכְשִמ לעמ דד םק בֶרְעַה תעל ! יקב
 .תָבֹוט הָׂשֵאָתְ נה עמ תֶצֲחֹר הֶׁשִא אריה דלהי 2

 א דתי א ,איכ ארה : ליצכ אי קלאושי ט
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 - ןּוא ןעגנַאעגסױרַא ןענייז ןומע ןּופ רעדניק יד ןּואפ |
 = ןוא ;רעיוט ןופ גנַאגניײַא םייב ,המחלמ ַא טכירעגנָא ןּבָאה
 ןופ ןוא בוט ןופ רענעמ יד ןוא ,בוחר ןּוא ָאבֹוצ ןופ םֶרַא
 בָא ןואי | .דלעפ ןיא רעדנוזַאּב ןעװעג ןענייז ,הָכֲעַמ
 םיא ןועק ןיא המחלמ רעדי ןופ טנָארּפ רעד וא ןעוענ טָאה
 עלַא ןּופ ןמילקענסיוא רע טָאה ;ןטעה ןופ ןוא טגרָאפ ןופ
 ;םִרַא ןגעקַא טלעטשענסיוא ןּוא ,לארשי ןופ ענעּבילקעג
 רעד ףיוא ןּבעגעג רע טָאה קלָאפ עקירעביא סָאד ךוא 10
 ןגעקַא .טלעטשענסיוא ןּוא ,ןיֵשיבַא רעדורב ןייז ןופ טנַאה
 םֶרָא ּביוא :טנָאזעג טָאה רע ןּוא י* .ןֹומַע ןופ רעדניק יד
 ,ףליה ּוצ ךייז רימ ּוטסעװ ;רימ ןופ רעקרַאטש ןייז טעװ
 ןופ .רעקרַאטש ןייז ןלעװ ןֹומַע ןופ רעדעק יד ביוא ןוא
 רימָאל ןוא ,קרַאטש יז יי .ןפלעה ןייג ריד ךיא לעו | ריד
 | ןופ טעטש יד רָאּפ ךוא } קלָאפ רעודנוא רַאפ ,ןקרַאטש ריז
 ענײז ןיא טו | זיא סָאװ ןָאט הוי לָאו ןוא טָאג רעודנוא
 יי | .ןגיוא

 םיא טימ סָאװ קלָאפ- עצנַאג סָאד ןוא בָאֹוי ןּוא *
 "טנַא ןענייז יז ןוא ,םָרַא ןגעק . המחלמ ףיוא טנענעג ןּבָאה
 ןּבָאה ןומע ןופ רעדניק יד יװ .ןּואי* .םיא ראפ ןפָאל
 רַאפ ןפָאלטנַא יז ןענייו יװַא ;ןפָאלטנַא ץיא .םֶרָא ּזַא ןעזעג

 ףיז טָאה בָאֹוי ןּוא .טָאטש ןיא ןײרַא ןענייז ןוא ,ןיֵשיבַא =
 ןעמוקעג ו זיא ןוא ןֹומָע ןופ :רעדניק .יד ןופ טרעקענמוא

 | ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא רע זַא ןעזעג טָאה םֶרַא אפ <
 .םענייא ןיא" :טלמַאזעגניײַא ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,לארׂשי רַאֿפ

 ןיק ןעמוקעג ךעעו | יז ז ןוא יט ה טייז | רענעי ךופ סָאװ םֶרֶא טכַארּבעגסױרַא ןוא טקישעג טָאה רֶזֶעֹדַדַה ןוא"
 יה .טיֹורַאפ יד ןרֶוֶעדִדַה ןופ רעריפ -ליח םעד ךֶבֹוש טימ ,םָליֵח

 ןעמוקעג ןוא ,ןדרָ םעד רעב ו ןיא .ןּוא ,לארׂשי ץנַאג .טלמַאזעגנַ טָאה רע ןּוא ,ןדוד ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא *
 ןיא םֶרָא ןוא * | .םיא טימ ,ןטלָאהְצג המחלמ ןּבָאה יז ןּוא ,ןדוד ןגעקַא טלעטשעגסיוא ךיז טָאה םֶרַא ןּוא ,םֶליֵח ןייק
 ;רעטַײר טנויוט .קיצרעפ ןוא ,ןגעװטַײר .ףיֹוא טרעדנוה ןּבו םָרַא ןּופ טעגרהעג טָאה דוד ןּוא ,לארשי רַאֿפ ןפָאלטנַא
 | .ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא רע ךוא ,ןגָאלשעג רע טָאה רעריפ -ליח רעייז ְךֶבֹוש ןוא

 ןּבָאה 2 זןוא , ,לארשי \ ראפ  ןרָאװעג ןָאלשעג ענו | יי ןָא ןעועג ןּבָאה ,ןרֶזֶעדְדַה ןופ טכענק יד ,םיכלמ עלַא ןּוא =
 .ןֹומַע.ןּופ רעדניק יד ןפלעה וצ רעדיװ טַאהעג ארומ טָאה םָרָא ןוא < .טנידעג יי ןּבָאה ןוא , ,לארׂשי | טימ .םולש טכַאמעג |

 דוד טָאה \,המחלמ ףקוא סױרַא + ןעייג ג םיכלמ יִד סָאװ טייצ רעד ןיא ,רָאי ן ןּופ רעקמוא םייַּב ןעוועג ויא סע ןוא* אי
 ןוא מע ןופ רעדניק יד טסיװרַאפ- ןּבָאה 4 ןוא ,לארשי .ץנַאג ןוא ,םיא טימ טכענק ענייז ןּוא ןבָאֹוי טקישעג 7 =
 יה נשבה ללב שיט בי יז ...םִיַלָשּורי-ןיא ןסעועג זיא דוד ןוא .הָּבִר ףיוא טרעגעלעג ָּאה

 ךַאד ןפױא ןעגנַאגעגמורַא ויא ןּוא ,רענעלעג ןייז ןופ ןענַאטשענפיוא דוד זיא ,טײצטנװָא ןגעק ןעוועג ויא סע ןוא *
 | ןעוסיוא ןופ ץיש רעייז ןעװעג זיא יורפ יד ןוא ;ןדָאּב ךיז יורפ ַא ךַאד ןופ ןעזעג טָאה ןוא ,זיוה סכלמ ןופ
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 רעד ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןוא טקישעג דוד טָאהי

 יד ,עַבָשיתַּב ךָאד ויא סָאד :טגָאזעג טָאה עמ ןוא ,יורפ

 .יּתִח םעד הָיִרּוא ןופ ּבײװ יד ,ןעמֶעילָא ןופ רעטכָאט

 ,ןעגנערּב טזָאלעג יז טָאה ןּוא ,םיחולש טקישעג דוד טָאה +

 ;ריא טימ ןגעלעג זיא רע ןּוא ,ןעמּוקעג םיא ּוצ זיא יז ןּוא

 "מוא ריא ןּופ טקינײרעג טַאהעג סָאװרָאנ ךיז טָאה יז ןּוא

 .זיוה ריא ןיא טרעקענמוא ךיז טָאה יז ןּוא .טייקנייר

 טָאה יז ןוא ,ןרָאװעג קידעגָארט ויא יורפ יד ןּוא י

 ןיב ךיא :טגָאועג ןּוא ,ןדוד טלייצרעד ןוא טקישעג

 .קידעגָארט

 הָיַרּוא רימ ּוצ קיש :ןבָאֹוי ּוצ טקישעג דוד טָאה" =

 ויא* .ןדוד ּוצ ןהָיַרּוא טקישעג טָאה בָאֹוי ןוא .יּתִח םעד
 טנערפעגכָאנ ךיז טָאה דוד ןוא ,ןעמוקעג םיא ּוצ הָיְרּוא

 ,קלָאפ ןופ דירפ םעד ףיוא .ןּוא ,ןבָאֹוי ןּופ דירפ םעד ףיוא

 -עג טָאה דוד ןוא* .המחלמ רעד ןופ גנַאג םעד ףיוא ןוא
 ענייד שַאװ ןּוא ,ויוה ןייד ּוצ ּפָארַא רעדינ :ןהָירּוא ּוצ טגָאז

 .סיפ

 ךָאנ ןוא ,זױה סכלמ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא הָיַרּוא זיא

 .ךלמ םעד ןּופ קנַאשעגזייפש ַא ןעננַאנעגסױרַא זיא םיא

 סכלמ ןּופ גנַאגנייַא םייּב טגײלעג ךיז טָאה הָיַרּוא רעּבָא *

 ּפָארַא טינ טָאה ןוא ,רַאה ןייז ןופ טכענק עלַא טימ ויוה

 | .זיוה ןייז וצ טרעדינעג

 הָירּוא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןדוד טלייצרעד ןעמ טָאה יי

 "עג טָאה דוד ןּוא .זיוה ןייז וצ טרעדינעגּפָארַא טינ טָאה

 סָאװרַאפ ,געװ ןופ ךָאד טסמּוק ּוד :ןהָיַרּוא ּוצ טנָאז

 הָיַרּוא טָאה* ?זיוה ןייד ּוצ טרעדינעגּפָארַא טינ ּוטסָאה |

 ּב לאּומש

 וְתיֵב--לֶא דָרָי אָלְו נד יֵהְבִצ-לֶּכ תא י

 (חי) 19-3 ,אי

 -אּולַה - רֶמאֹיַו הָשֶאְל שרדו דֹוָּד חלשיו :דֶאְמ הָאְרַמ ג

 חלש :יִּתִחַה הָיִרּוא תשא םעילַאדתכ עַבְׁש-תַּב תאו ד
 תיקו הָמִע בָּכשיו לִלֵא אֹוָבָתַו הקו םיִכָאָלַמ דוד

 הָשאָה רַהֵּתַו :הָתיִבדלֶא בש הָחָאְמִּטִמ תשדַקְתִמ ה
 -לַא ר רו חלי :יִכְנא הָרָה רֶמאֵּתַו דֹוהְל \ רֵּנַּתַו חַלְׁשִּתַו ו

 הָירוִא-תֶא בָאװ חלש יתחה הָיִרּואדתַא יפא חלש בָאֹוי

 בָא םוָלְׁשִל דו לאש וילא הָיַרוִא אֹבָיו :דוהילא ו

 הראל . דוד רָמאַיו :הָמָחְלִּמַה םיִלָׁשְלִ םָעָה םוִלׁשִלְו ח

 אצתו למה תיֵּבִמ היא אצו דילנר ץחרו ּףְתיִכְל דֶר
 למה תב חַתָּפ הָירּוא בֵּכְׁשיִנ :ְּךֶלְּמַה תֵאְׂשַמ וירחא ט

 דודל ודנו

 הריהוא-לָא דִוָּד רָמא"ו ותיֵב-לֶא הירוא דרידאל ראל
 רמאל :ךֶתיִב-לֶא ָתְררי אל עודמ אָב התא ְךֶרֶּדִמ אולה אי

 תרופסב םיִבְׁשִי הָדּוהיו לאש ןֹורָאָה .רוָד-לֶא היא
 אבא ִנֲאְו םיִנח הָרָשַה ינפילע י יִנדַא יֵדְבַעְו באי יָנֹדאו
 וקו יח יִּתְׁשִא-םִע בשלו תיִתְשל .לֶכָאְל יִתיִב-לָא

 -שָא דוח רַמאּ ::הָּוה רָבְּדַד-תֶא הָׂשֲעֶא"םִא ּךֶׁשְפַנ ג
 הָירוִא בש דחלשַא רֶהְמּו םויהדסנ הֶזָּב בש הָיִרּוא

 לָכאַ דִוָד ולדארקיו + :תרחממו אוהה םוי םלָשּוריב 1
 דםע ֹובָכְׁשִמְּב במשל בָרָעְב אצו הרכש תְשיו וינפל

 - רֶּפָס ךָוָד בֶּתְכַורֶקּבַב יִהָיַו ;דֶרָי אל ותיִ-לֶאְו ויָנֹדֲאיִדְבַע יי
 ובה רמאל רַב בֶּתְכיַו !הָירּוָא די חלש .בָאװ-לָא וט

 וירחאמ םֶּתְבַׁשְ הָקְזִרַה הָמְהְלִּמַה ינּפ נ לומדלא הָיְרּואדתֶא
 הָיוָא-תֶא ,ןתמ .רעהְלא בָאוי רֹומְׁשִּב יִהָיַו !תֶמָו הָּכִנְו =
 ֵשְנַא ּואְציו !םָׁש ליַחייׁשְנַא יכ עַרָי רֶׁשֲא םיָּמהילֶא 1

 תֶמיַו דוד יִדְבִעְמ סַעָהְדִמ לפיו בָאוידתֶא מָה ב ריִעָה
 ִרְבַדלְּכ תא דל דג בָא חלש :יִּתִחַה הָיִרּוֶא םַג חי

 ריס "אי

 ןיימ ןופ טכענק יד ןּוא בָאְי רַאה ןיימ ןוא ,ךעלדייב ןיא ןציז הדּוהי ןּוא לארשי ןּופ ןורָא רעד :ןדוד ּוצ טגָאזעג

 ?בי*וו ןיימ טימ ןגיל ּוצ ןּוא ,ןעקנירט ּוצ ןּוא ןסע ּוצ ויוה ןיימ ןיא ןעמוק לָאז ךיא ןוא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןרעגַאל רַאה

 :ןהָירּוא ּוצ טגָאזעג דוד טָאה"* !ךַאז עקיזָאדיד ןָאט לעװ ךיא ביוא ,טּבעל לעו ןייד יװ ױזַא ןּוא ,טסּבעל ּוד יװ ױזַא

 | .ןקיטקעװַא ךיד ךיא לעוו ןגרָאמ ןּוא ,טנייה ךיוא ָאד בייל

 ןסענעג טָאה רע ןּוא ,ןפּורעג םיא טָאה דוד ןוא * .ןגרָאמ ףיוא ןוא גָאט םענעי םִיַלָשּורי ןיא ןבילבעג הָירּוא זיא

 "עג ןייז ףיוא ןגייל ךיז ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא טנוָא ןיא רעּבָא .טרוּכישעגנָא םיא טָאה רע ןוא ;ןעקנּורטעג ןּוא םיא ייב

 .טרעדינעגּפָארַא טינ רע טָאה ויוה ןייז וצ ןּוא ,רַאה ןייז ןּופ טכענק יד טימ רעגעל

 .ןהָיַרּוא ןּופ טנַאה רעד ךרּוד טקישעג ןוא ,ןבָאֹו ּוצ ווירב ַא ןבירשעג דוד טָאה ,ירפ רעד ןיא ןעוועג ויא סע ןואי*

 ,המחלמ רעטסקרַאטש רעד ןופ טנָארפ םעד ןגעקַא ןהָיַרּוא טלעטש :ןגָאז ּוצ יװַא ווירּב םעד ןיא ןּבירשעג טָאה רע ןוא י*

 .ןּברַאטש ןּוא ןרעװ ןגָאלשעג לָאז רע ידּכ ,םיא רעטניה ןּופ ּפָא ְךייַא טרעק ןּוא

 טרָא םעד ףיוא ןהָיַרּוא טלעטשעגקעװַא רע טָאה ,טָאטש רעד ףיוא טכַאװעג טָאה בָאֹוי זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא י*

 ןּוא ,ןעגנַאועגסױרַא ןענייז טָאטש ןופ רענעמ יד ןּוא" = .טייל עשידלעה ָאד ןענייו ןטרָאד זַא טסּוװעג טָאה רע סָאװ

 יּתִח רעד הָיַרּוא ךיוא ןּוא ,טכענק סדוד ןופ ,קלָאפ םעד ןופ ןלַאפעג ןענייז סע ןּוא ,ןבָאֹוי טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה

 | .ןעמוקעגמוא זיא

 ןלױפַאּב טָאה רע ןוא< .המחלמ רעד ןופ ןשינעעשעג עלַא ןדוד טלייצרעד ןוא טקישעג טָאה בָאְש ןּוא =



 9000000 | /0 ּב לאומש - יב 5 ,בי-שי 20 ,אי

 םעד ןלייצרעה טסקידנע .ּוד זַא .:ןגָאז ּוצ יווַא חילש םעד | טשלָּכ תא לכ רמאל למה תֶא וציו ;הָמָחְלְּמַה
 = רעד םיוא ,ויא* ,המחלמ רעד ןופ ןשינעעשעג עלַא ךלמ כ ודְלֶעַּמ--םִא הָיַהְ :דֶלֶּמַה-לֶא רֵּבַדְל הָמָחְלַּמַה ירבו
 ןגָאז טעװ רע ןּוא ,ןייגפיוא טעוו ךלמ םעד ןופ ןרָאצמירג = = םֶחְּלִהְל ריִעָה-לֶא םֶּתְׁשִנַנ ַעוּדַמ ךל רַמָאְו מַה תֶמֲח

 טָאטש רעד ּוצ טנענעג ריא טָאה סָאװ ךָאנ :ךיד ןצ אל"תֶא הָכְחְיִמ :המוחה לֶעֵמ רי-רָׁשֲא תא םֶּתְעַדָי אּולַה

 ןלעו ַײז זַא טסּוװעג טינ ריא טָאה !ןטלַאה ּוצ המחלמ חל יל הֶכְלְשִה הֶׂשֵא אַֹלֲה תֶׁשְָּריִּ ליב
 הָמֹוחֲה-לֶא םּתְׁשַננהֶּמָל ץבַתְּב תמו צָמֹוחַה לעמ בֶכָר
 בכ אבו אלמה למ :תמ יִתְחַה הירוא ָּךֶדְבַע םג ָּתְרַמֲאְו
 ע דלָא לֶאְלַמַה רֶמאַָּו :בָאֹו ותְלָש רֶׁשֲא-לָּכ תֶא דודלדע
 הדָיְהִּנַו הרשה וניֵלֲא ּואְציַו םיִׁשָנֲאַה לע ורְבְניִּכ דו
 דכ ךיִדְֲע--לֶא םיאָרֹוּמַה וארמ :רַעָּׁשַה חַחָּפ-דֲע םֶהיֵלְע
 ירא | טכענק ןייד ךיוא :ןגָאז וטסלָאו-!רעױמ רעד וצ יא ךדבע םּו ךלמה יִדְבַעָמ ותומו המנוחה לַעַ
 - - .ןעמוקענמוא זיא יּתַח רעד = ;טֿבָאי-לָא ךמאתדהפ ךָאְלַמַה-לֶא דוָּד רֶמאֹּיַו :תמ יתחה
 ןוא ןעמיקעג ויא רע ןוא חילש רעד ןעננַאנעג זיא* = :קכאת הָזְכְ הויב הוה רָביָדַה-תֶא ךיֶיֵעְּ עריײלַא
 דעג םיא טָאה בָאֹו סָאװ ןגעוו ץלַא ןדוד טלייצרעד טָאה והקו ּהָסְרָהְו ריִעָה--לֶא ףתמחלמ קומה | בִרָחה
 יד יָא :ןדוד וצ טנָאועג טָאה חילש רעד ןוא 2% .טקיש | וכ =ילֲע ַּפְסִּתַו השיא הירוא תמדיכ הָיִרוא תשא עמשתו

 ןענייו ₪ ןוא , ,זדנוא ןּופ רעקרַאטש ןעװעג ןענייו ןשטנעמ זכ תיֵב--לֶא הָפְסַאְיְו דו חלשיו לבאה רבעיו ;הָלָעַּב

 ךיז ןּבָאה ר רימ ןוא ,דלעפ ןיא ודנוא ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא דוד הָׂשָע-רֶׁשֲא רֶכָּדַה ערוב וס לו יי
 | 1 הי רני

 ְךֶלֶמיבַא ןגָאלשרעד טָאה רעװ** ?רעיומ רעד ןּופ ןסיש |
 ןפרָאװעגּפָארַא יורפ ַא טינ טָאה ןֹתָשְּבּורי ןופ ןוז םעד
 ןוא ,ארעיומ רעד ןּופ ןייטשלימ ןטשרעביוא ןַא םיא ףיוא
 טנענעג ריא טָאה סָאװ ךָאנ ץֶבִּפ ןיא ןּברָאטשעג ויא רע

 יד ןּוא**  .רעיוט ןּופ גנַאגנייַא ןויּב יז ףיוא טוָאלעג

 ,רעיומ רעד ןופ טכענק ענייד ףיוא ןסָאשעג ןּבָאה סרעטיש
 ןּוא ,טכענק סכלמ םעד ןּופ ןעמּוקעגמּוא ןענייו סע ןּוא
 - .,ןעמוקעגמוא זיא יִּתַח רעד הָיְרּוא טכענק ןייד ךיוא

 בי

 : ינש טי רמאל ויָלֵא אנ ולא ן מתא הָוהְי חלשיו
 גריִשָעְל :שאר דָחֶאְו ריִׁשָע דָחֶא תֶחֶא ריִעְּב ּויָה םיִׁשָנֲא
 | |  גײשִא 'ַּכ לֿפ-ןיא ׁשֶרָלְו :דָאְמ הפרה רֶקָבּו ןאצ היה
 וצ ןגָאז וטסלָאז יװַא :חילש םוצ טנָאזעג דוד טָאה"  -םִעְו וָמִע לדְנתַ היחְיו הנק רֶׁשֲא הָּנִמְק תחא הָטְבּכ
 הד ןגיוא ענייד ןיא קיסָארדרַאפ ןייז טינ לֶאּו, :ןבָא*  בָּכְׁשִת קיִחְב הֵּתָׁשִת ומַפִמּ ילכאת ד ותפמ ודַחָי ויָנָּב
 ;יוזַא יצ יװַא ,טרעצרַאפ דרעוש יד םורָאװ ,ךַאז עקיוָאד | ד תַחְקְל למה ריִׁשָעָה ׁשיִאָל ללה אֵבָיַו !תַבְּכ ולייהְמ
 העטשעצ + ןוא ,טָאטש רעד ןגעקַא המחלמ ןייד ןָא טלַאה תשבקדתא חלו ול אֵּבַה .הְראְל תושעל ורְקְּבִמּו ונאצמ
 י יה .םיא קרַאטש ןּוא ;'יו הדוח ףָא--רַחו ;וָלֵא אָּכַה  ׁשיאְל ָהֶשָעַ שאלה שיִאָה

 0 א טרעהעג טָאה יּתַח .םעד הָיְרּוא ןופ ּבײװ יד ןּוא ** | / א רותי ד קיוב ףמק 2 ארח א בי כ אדתי א דת 72 ,אי

 ףיא ףיוא טגָאלקעג טָאה יז ןּוא ,טיוט זיא הָיִרּוא ןַאמ ריא | | |
 "עג םיא זיא יז ןוא ,ויוה ןייז ןיא ןעמונעגנירַא יז טָאה ןוא טקישעג דוד טָאה יװַא ,רעּבירַא זיא תֹולֵבַא יד יװ ןוא" .ןַאמ
 וי .ןוז ַא ןרָאּבעג םיא טָאה יז ןוא .ּבַײװ ַא רַאפ ןרָאװ

 טָאג ג ןּופ גיוא יד ןיא טכעלש ןעװעג זיא ,ןָאטעג טָאה דוד סָאװ ךַאז יד ז ןוא

 ןטטנעמ | ײװצ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןעמוקעג םיא ּוצ זיא רע ןּוא ,ןדוד ּוצ ןענֶתֶנ טקישעג טָאה טָאג ןּוא בי
 ןּוא ףָאש ןעװעג ןענייז רשוע םייב* .ןַאמירָא ןא רענייא ןּוא רשוע ןַא רענייא :טָאטש ןייא ןיא ןעוועג ןענייז

 סע ןוא טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,עלעפעש ןיילק ןייא ץּוחַא ןעװעג טשינרָאג זיא ןַאמירָא םייּב ןוא* ,ליפ רעייז רעדניר
 ,ןסע סע טנעלפ ןסיב ןייו ןופ .רעדניק ענייז טימ ןוא םיא טימ םענייא ןיא ןסקַאװעגפיוא זיא סע ןּוא ,טעװעדָאהעגפױא
 .רעטכָאט ַא יװ ןעװעג םיא זיא סע ןוא ,ןגיל סע טנעלפ םעווּב ןייו ןיא ןּוא ,ןעקנירט סע טנעלפ רעכעּב ןייז ןּופ ןוא
 ענייז ןּופ ןוא ףָאש ענייז ןופ ןעמענ ּוצ דָאש ַא ןעװעג זיא םיא ןּוא ,רשוע םעד ןַאמ םעד ּוצ רעייגכרוד ַא ןעמוקעג זיא *
 אמיר םעד ןיפ עלעפעט ס סָאד .ךעמונעג רע טָאה ןעמוקעג םיא ּוצ זיא סָאװ חרוא םעד רַאפ ןכַאמ ּוצ ףיוא ,רעדניר
 -% |  .ןעמוקעג םיא ּוצ זיא סָאװ ןַאמ םעד רַאְפ טכַאמענ סע טָאה ןּוא

 יװ ױזַא :ןענֶֶנ י ּוצ טנָאזעג טָאה רע וא ,ןאמ םעד ףיוא טמירגעג קרַאטש ןדוד ןופ ןרָאצ רעד טָאה*

 .3 ,ט םיטפוש עוא
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 יסָאד טוט סָאװ ןַאמ םעד טמּוק טיוט וַא ,טּבעל טָאג

 ןלָאצַאּב רע ףרַאד עלעפעש םעד רַאפ ןּוא* !עקיוָאד

 עקיוָאדיד ןָאטעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,קיכַאּפריפ

 - .טַאװעג תונמחר טינ טָאה רע סָאװרַאפ ןּוא ,ךַאז

 !ןַאמ רעד טסיב ּוד :ןדוד ּוצ טגָאזעג ןֶתָנ טָאהי |

 ּבָאה ךיא :לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא

 ּבָאה ךיא ןּוא ,לארשי רעּביא ךלמ ַא רַאּפ טּבלָאועג ךיד

 ריד ּבָאה ךיא ןּוא* ;טנַאה סלּואָש ןופ ןעוועג ליצמ ךיד

 ןייד ןופ רעּבײװ יד ןּוא ,רַאה ןייד ןופ ויוה סָאד ןּבענעג
 ןּופ ויוה סָאד ןּבעגעג ריד ּבָאה ןּוא ,םעווב ןייד ןיא רַאה

 ךיא לעװ ,קיצניװ זיא סָאד ביוא ןּוא .הדּוהי ןּוא לארשי

 סָאװרַאפ * .ליפ יױװַא לָאמַא ךָאנ ןּוא ךָאנ ןגײלּוצ ריד

 ויא סָאװ ןָאט וצ ,טָאג ןופ טרָאװ סָאד טכַארַאפ ּוטסָאה

 "רעד וטסָאה יּתַח םעד הָיַרּוא ?ןגיוא עניימ ןיא טכעלש

 ןעמינעגּוצ ריד ּוטסָאה ּבײװ ןייז ןוא ,דרעווש ןטימ ןגָאלש

 דרעווש רעד ךרּוד טעגרהעג םיא טסָאה ןּוא ;ּבײװ ַא רַאפ

 ףיוא ךיז לָאז ,דנּוצַא ןּוא *  .ןומע ןופ רעדעק יד ןופ
 סָאװ רַאפרעד ויוה ןייד ןופ דרעווש ַא ןָאטַּפָא טינ קיּבייא

 ןופ ּבײװ יד ןעמּונעג טסָאה ןּוא ,טכַארַאּפ ךימ טסָאה ּוד

 טָאה יװַא* .ּבײװ ַא רַאּפ ןייז ּוצ ריד יּתִח םעד הִיְרּוא

 קילגמוא ןַא ריד ףיוא ףיוא-לעטש ךיא ,עז :טנָאזעג טָאג
 רַאפ רעּבײװ ענייד ןעמענ לעװ ךיא ןּוא ,ויוה ןייד ןּופ

 ןגיל טעװ רע ןּוא ,ןרעדנַא ןַא ּוצ ןּבעג ייז ןוא ,ןגיוא ענייד

 .ןוז רעקיזָאדרעד ןּופ ןגיוא יד רַאפ רעּבײװ ענייד טימ

 ךיא ןּוא ,שינעגרָאּברַאפ ןיא ןָאטעג טסָאה ּוד םורָאװ י*
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 שיאָה תֶוָמ--ןֵב יִּכ הָוהְיייַח יח ןנ-לָ ל רֶמאֹ ד ׁשיִאָּב |
 רֶׁשֲא בקע םִיִּקְעַּבְרַא .םלש הָשְבְּכַהדתֶאְו :תא] הֶׂשֹעָה ו
 רַמאמ לָמְחאְל רֶׁשֲא לע הֶּזַה רֶבְּרַהדִתֶא הֶׂשָע !

 :לארשי והלא הָוהְי רָמָאדהְפ שיִאָה הָּתַא ךודלֶא א
 ךימ תלה י יִכָאְו לֵאָרְשִ-לַע ךלמל ד ָתְחֹׁשִמ יִכנָא

 ְךֶיֵחְּב דינא יש-תֶאְו לֹא תיִב-תֶא ףל הְָּתְֶו ;ליאָׁש ח
 הָפְמֹאְו טֶעֶמ"םֵאְו הָדּוהיִו לָארְׂשִי תיִּב-תֶא לל הָנתֶאו

 תוׂשֲעַל הָוהְי רַמָדי-תֶא | ָתֹזָב עודמ  !הָנהְכְוהָנִהְּכ דל :
 וּהְׁשֶא--תֶאְָו בְרְהְב תיִקה יִּתְחַה הָירוִא תא וַניעְּב ערה

 הָתַעְו .ןיִמַע יִנְּב .בֶרָחְּב ָּתְגַרָה יָתֹאְו הָשאְל ְךֶּל תְחְקְל י
 ִֵַּּ יִנְתְב יפ בקע םֶלֹוע-דַע ָךְתיִּמִמ בֶרֶח ראל

 | הָּכ ;הָשִאְל ל תֹויְהִל ִּתְחַה הי תֶׁשֶאתֶא א
 "תֶא יִּתְחַקְלְו ךֶהיֵּבִמ הָעָר ךילָע םיקמ ְנָה הָוהְי רַמָא
 ונפל ישי בֵכָׁשְו .ףיערל .יִּתַתת ולעְל שנ

 דתֶא הֶשָצַא יֲִאַורֶתָּפִב ָתיׂשָע הָתַא יִּכ :תאֹוַה ׁשֶמָּׁשַה גי
 .ֶמאַּנ - ושָמְשַה דנו לֵאדְׂשִי-לָּכ דֶגנ הוה רֶבְּדַה >

 לא ןסָנ רֶמֵּו = -  הָוהיַל יִתאָמָח ןטְנילָא לו
 ץֵאיִּכ טֶפָא :תומָת אָל ְּךְתאָּטַח ריִכִעַה הָוהיסנ דוד די

 ל דולה ןמה םנ הוה רֶבְדּב הָוהְי יביִאדתֶא ָתֶצאְ
 יילַה--תֶא הָוהְי ניו ותיֵב--לָא ןתָ לוו :תומ תמ
 -תֶא דָוָּד שקכנ :ׁשֶנָאו דוד הָיְראתֶשֶא הָדְלְי שא
 בֶכָשְו ₪ אבו םֹוצ דו םָציו רעה דַעְּב .םיִהלָאָה

 אלו ץראההןמ ימיקָהל וילע ותיב ינקז ומקו :הָצְרָ :
 תרמי יִעיִבְׁשַה יב יהו !םֶחֶל םָּתִא | אלו הָבָא חי

 יפ דליה תָמיִּכ | ל--דיִנהְל רוד יֵרְבַע וארו דלה
 עמשיהאלו ולא ורבה יח רֶלֵיַה תוָהְב הגה ורמא

 אריה והָער הע דליה תמ יָא רמאנ ְךיאְו ונְלֹוקְּב שי

 יא 0

 - ט

 / חתסנמה וש קוספ עצמאב אקספ ג* קינעב ₪ | קינץמק ח

 .ןוז רעד רַאפ ןוא ,לארשי ץנַאג רַאּפ ךַאז עקיזָאדיד ןָאט לעװ

 ;דעו ןייד ןָאטעגּפָא ךיוא טָאה טָאג :טגָאזעג ןֶתָנ טָאה .טָאנ ּוצ טקידניועג ּבָאה ךיא :ןענֶתֶנ וצ טגָאזעג דוד טָאה = |

 .ןּברַאטש טינ טסעוו

 .ןּברַאטש רעכיו ,ןרָאװעג ןרָאּבעג ריד זיא סָאװ דניק סָאד

 .זיוה ןייז ּוצ ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןֶתָנ ןוא

 ךיוא טעו = רַאז רעקיזָאדרעד טימ אטָאג ןּופ טנייפ יד טרעטסעלעג ּוטסָאה ןרעטסעל לײװ רעּבָא +

 דוד ז טָאה 0 ..ברָח ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,ןדוד ןרָאּבעג טָאה בײװ סהָיַרּוא סָאװ דניק סָאד טנָאלפענ טָאה טָאג ןוא< =

 ןקיטכענ רע ע טנעלפ ,ןעמוק םייהַא טגעלפ רע זַא ןוא ,גנוטסַאפ ַא טסַאפעג טָאה דוד ןּוא ,לגנִיי םעד רַאּפ טָאג ןטעּבענ

 רעד ןּופ ןייטשפיוא ןכַאמ וצ םיא ,זיוה ןייז ןופ עטסטלע עלַא םיא ּוצ ןענַאטשעגוצ ןענייז * .דרע רעד ףיוא קידנויל

 = .טיורּב ןייק יז טימ ןסענעג טינ טָאה רע ןּוא ,טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ,דרע

 יסיוא םיא טַאהעג ארֹומ ןּבָאה טכענק סדוד ןּוא ,ןּברָאטשעג דניק סָאד ויא ,גָאט ןטעביז ןפיוא ןעוועג ויא סע ןוא * =

 דעג םיא ּוצ רימ ןּבָאה ,טבעלענ טָאה דניק סָאד זַא ,עז :טגָאזעג ןּבָאה ייז םורָאװ ;ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד זַא ןגָאװצ

 רע !ןברָאטשעג ויא דניק סָאד :םיא ּוצ ןגָאו רימ ןלעװ יװ טנייה ו לוק רעודנוא ּוצ טרעהעווצ טינ טָאה רע ןוא ,טדער

 . | .וייב סעפע ןָאטנָא ךָאנ ךיז טעוו

 .ןײלַא טָאג רַאפ קורדסיוא רעטלעטשרַאפא



 2 ,גי-(כ 19 ,בי

 רֶמאֹ דליה תמ יּכ רַוָד ןֵבָיַו םיִׁשֲחַלְתִמ ו לידְבַע יִּכ דד
 גדוד םקו :תֶמ ורמאו דלה תֶמֲה ויִדְבְעְדדלֶא דו
 הוההתיב אבו וקלמש ףלחיו דס ץֶחְרו ץֶרֶאָהְמ
 :"לכאיו םֶחָל : ומישיו לֵאְׁשִַּו ותיִּב-לֶא אֹבָיַוּוחָּתְׁשִ
 אכ זידָתיׂשְע - רֶׁשֲא הזה רָבְּרַה הָמ ייָלָא וידבע ּורְמאַֹּ
 ָתְמִק .דלוק תמ רֶׁשֲאַכְ ָךְּתַו ָּתְמִצ יח דלה רובע
 בכ הָכְבאְ יתמצ יח דליה דֹועְּב רֶמא ;םֶחָל לכאתו
 כ מ | הָּתַעְו :דלוח יִחְו הוה ינו עדוי ימ יִּתְרִמָא יִּכ

 ולא ךלה נא דע ובישהל לֵכּואָה םָצ יִנֲא ה הָמְל -
 דנותְשִא עָבשדתַב תא דוד םחנו :יִלָא בושידאל אּוהְו
  למְׁש--תֶא ארק ןּב רֶלּתַו מע בֵּכְׁשִ ָהיֶלֵ אלה
 הנ תק איבה ןתָנ ד חלשינ נֹובִהֲא החי הֹמלְׁש
 וכ תַברְּב .בָאֹו םחליו = הָוהְי רובעב הָיְדיִדְי וְמְׁש-תֶא
 וכ םָאֹוי חלש ;הָכּולְּמה ריע--תֶא דֶפְלִ ןוָמִע יִנְּב

 ִתְַכְל--םַּג הֶּבַרְב יִּתְמַחַלְנ מא דודדלא םיִכָאְלַמ |
 הנ לע חו םֶעָה רַתָי-תֶא ףסא הָּתַעְו :םִיָּמִה ריִע"תֶא
 ָהלָפ יָמָׁש אָרָקִנְו ריִעָה-תֶא יִנֲא א כל כל ריִצָה

 איצה רע ז ללוד וה שארילע התו הק : :ןכא תו
 אל הָרְנְמַּב םֶׁשָיַו איצוה הָּכירְׁשֲא םָעָה"תֶאְו !דָאְמ הָּכְרה
 ְֵלַּמַּב םָתֹוא דיִבָעהְ לֶרַּבַה תֶרְְנַמְבּ לֶַַּה יִצְרָתְב
 שק חוה ובלו רוָד בש ןִמעיינְב יְֵע לֶכְל הֶׂשֵעַי ןֵכו

 | ֹובָלָׁשחְ
 | ני |

 חמש הָּפִי תֹוחֶא דד םיִלָשְבַאְלו "ירא יהיו |
 : תרֹוּלַהְתִהְל ןטמַאְל רצה :רֶוְדיוּב מא ָהָבָהֲא מח
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 ורק יגנחו 'בכ

 :טרעלקעג ּבָאה ךיא |

 סו | // יי ּב לאּומש

 ןוא ,ךיז ןעקשוש טכענק ענַיז זַא ןעועג דוד טָאה י*
 - ןּוא ;ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה דוד
 יעג דניק + סָאד דיא :טכענק ענייז ּוצ טנָאוענ טָאה דוד
 - ןּברָאטשעג :טגָאזעג ייז ןּבָאה ?ןּברָאטש

 רֶע ןוא ,דרע רעד ןּופ ןענַאטשענפיוא דוד יא"
 ענייז ןטיּבעגרעּביא ןּוא ,טּבלַאזעג ןּוא ןשַאװעג ךיו טָאה
 טָאה ןּוא ;זיוה סטָאג ןיא ןעמוקעו ויא רע ןוא ;רעדיילק
 טָאה ןוא ,ויוה ןייז ןיא ןעמוקעג זיא רע ןּוא .טקּוּבעג ךיז
 רע ןוא ,טיורּב םיא רַאּפ טגיילעג טָאה עמ ןוא ,ןטעּבעג
 יי = .ןסעגעג טָאה

 ייד ןיא סָאװ .:טגָאועג םיא ּוצ טכענק ענייז ןּבָאה *י
 דניק םעד ןגעװ ןופ ?ןָאטעג טסָאה ּוד סָאװ ךַאז עקיזָאד
 ןוא ,טנייוועג ןוא טסָאפעג ּוטסָאה ,טּבעלעג טָאה סע וא
 ןּוא ןענַאטשעגפױא וטסיב ,ןּברָאטשעג זיא דניק סָאד יװ
 דניק סָאד וַא :טנָאזעג רע טָאה*  ?טיורב ןסענענ טסָאה
 ליוו ,טנײװעג ןוא טסַאפעג ךיא ּבָאה .טּבעלעג ךָאנ טָאה

 יטייל ךימ ןעק טָאג ,סײװ רעוו
 דנוצַא = .ןּבעל ןּבײלּב טעו דניק סָאד ןּוא ,ןקילעז
 ?ןטסַאפ ךיא לָאז סָאװ ךָאנ ,ןּברָאטשעג זיא רע זַא רעּבָא
 רֶעַּבֶא ,םִיִא ּוצ ייג ךיא ?ןרעקמוא רעדיוו םיא ךיא ןעק יצ
 | ..רימ ּוצ ןרעקמוא טינ ךיז טעװ רע

 ןוא בטיב ּבײװ ןייז טסיירטעג טָאה דוד ןּוא *י
 יז ןוא .ריא טימ ןגעלעג זיא ןּוא ,ריא וצ ןעמוקעג זיא רע
 | ,המלש ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה רע ןוא ,ןוז א ןרָאּבעג טָאה
 טקישעג טָאה רע ןוא * .טַאהעג ביל םיא טָאה טָאג ןּוא
 אהָלדידְי ןעמָאנ 3 ןפוהעג טָאה ןּוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ךרוד
 0 0 | .טָאג ןגעוו ןופ

 .טָאטש-הכּולמ יד ןעגנוװצַאּב טָאה רע ןּוא ,ןומע ןופ רעדניק יד ןופ הָּבִר ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה בָאל ןּוא יי
 ךיא ּבָאה ךיוא ,הָּבִר ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ּבָאה ךיא :טנָאועג טָאה ןוא ,ןדוד ּוצ םיחולש טקישעג טָאה בָאֹוי ןּוא **
 יַאּב ןוא ,טָאטש רעד ףיוא רענעל ןּוא ,קלָאפ עקירעביא סָאד ןייֵא למָאז ,דנּוצַא ןּוא 5 .טָאטשרעסַאװ יד ןעגנוווצַאּב
 "= = = .ריא ףיוא ןרעוו ןפורעג טעו ןעמָאנ ןיימ ןוא ,טָאטש יד ןעגניװצַאּב ךיא לעװ טסױַא ;יז גניווצ

 ,ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה ןוא ,הֶּבַר ןייק ןעגנַאגעג ויא רע ןוא ,קלָאפ עצנַאג סָאד טלמַאזעגנייַא דוד טָאה *
 רענטנעצ ַא ןעוועג זיא גָאװ ריא ןוא ;ּפָאק ןייז ןופ ןיורק סָּכְלַמ ןעמונעגּפָארַא טָאה רע ןוא" .ןעננּוװצַאּב יז טָאה ןּוא
 -סױרַא רע טָאה טָאטש רעד ןופ ביור ןּוא .ּפָאק סדוד ףיוא ןרָאװעג ןָאטעגנָא ויא יז ןוא ;ןײטשעג רעייט וצרעד ,דלָאג
 רעטנוא ןוא ,ןגעז רעטנוא טגײלעג ןוא ,טריפעגסיורַא רע טָאה ריא ןיא סָאװ קלָאפ סָאד ןואי* .ליפ רעייז טריפעג
 טנעלפ יו זַא ןוא .סנוויואלניצ ךרוד ןינכרוד טכַאמעג יז טָאה ןוא ,קעה ענרעזײַא רעטנוא ןּוא ,סנטילששערד ענרעזייַא
 עב | | .ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןופ טעטש עלַא ּוצ ןָאט רע

 .םִיַלָשורי ןייק טרעקעומוא ךיו ןּבָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא דוד ןוא-

 יא ןעמָאנ ריא סָאװ רעטסעווש ענייש ַא טָאהעג טָאה ןדוד ןּופ ןוז רעד םֹולָׁשבַא :םעד ךָאנ ןעווענ זיא סע ןוא ! לי
 ןרעװ קנַארק ם םּוצ זי | טמעלקעו ךױט טָאה מא ןוא* .ןגירקעג ב ביל יז טָאה דוד ןופ ןוז רעד ןונמא ןּוא ,רֶמָּת ןעווענ
 .טָאג ןופ רעטּבילַאּב *
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 בני ַא ןעוועג זיא יז םורָאװ ,ןרָמָּת רעטסעווש ןייז ןגעוו ןּופ

 יװ ןגיוא סנֹונמַא ןיא ןליוהרַאּפ ןעװעג זיא סע ןּוא ;יורפ

 | .ןָאט ּוצ סעּפע ריא יוזָא

 זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ רבח ַא טַאהעג טָאה ןֹונמַא ןּוא +

 בֶדֶנֹוי ןוא ,רעדּורּב סדוד ,הֶעמִש ןּופ ןּוז רעד בֶדֶנֹוי ןעװעג

 םיא ּוצ רע טָאה* .שטנעמ רעגולק ַא רעייז ןעוועג ויא

 ןיא ןגרָאמירפ טרעצענּפָא ױזַא ּוטסיּב סָאװרַאּפ :טגָאזעג

 ןֹונמַא טָאה ?ןגָאז טינ רימ וטסליוו ?ךלמךּב ּוד ,ןגרָאמירפ

 רעדּורּב ןיימ ,ןרֶמָּת ּביל ּבָאה ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ

 גייל :טנָאועג םיא ּוצ בֶדְנל טָאה* .רעטסעווש סמֹולָשבַא

 ןייד וא ןוא ,קנַארק ךיז ךַאמ ןוא ,רעגעלעג ןייד ףיוא ךיז

 :םיא ּוצ ןנָאז וטסלָאז ױזַא ,ןעז ןעמוק ךיד טעװ רעטָאפ

 רימ ןּוא ,רָמָּת רעטסעווש ןיימ ןעמּוק ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז

 עניימ רַאפ ןסע סָאד ןכַאמ יז לָאז ןוא ,זיײּפש ןסע ןבעג

 .טנַאה ריא ןּופ ןסע ןּוא ,ןעז לָאז ךיא ידּכ ,ןניוא

 ,קנַארק טכַאמעג ךיז ןוא טגײלעג ךיז ןֹונמָא טָאה *

 ןֹונמַא טָאה ױזַא ,ןעז ןעמּוקעג םיא זיא ךלמ רעד יװ ןּוא

 ןיימ ןעמוק ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :ךלמ םּוצ טגָאזעג

 רָאּפ ַא ןויוא עניימ רַאפ ןטײרּבּוצ ןּוא ,רֶמָּת רעטסעווש

 .טנַאה ריא ןּופ ןסע לעװ ךיא ןּוא ,סנכּוקנָאפ

 :ןגָאז וצ ױזַא ,זיוה ןיא ןרֶמִּת וצ טקישעג דוד טָאהי

 םיא ךַאמ ןּוא ,זיוה סנֹונמַא רעדּורּב ןייד ןיא טשרָאקַא יינ

 | .ןסע

 ;זיוה סנֹונמַא רעדּורּב ריא ןיא ןעגנַאגעג רֶמָּת זיאי |
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 ןוימא נִעְּב אָפ איה הָלּותְב יִּכ ותחַא רַמָּת לּובַעּב
 הָעְמִׁשְרִּב בָדְני ומשו ער ןינמאלו ;הָמֲּאְמ הל תושעל :

 הָּתַא עודמ ול רֶמאַֹו :דֶאְמ םֶכָח שיא בדיו דוד יִחֲא ד

 = דַמאָפ יל רִנּת אולה רקפפ רֶקּבּב למה לד הֶכָּכ
 רֶמאָיַו :בקא יָא יֵחָא םִלָשְבַאתוחֶא רָמְּתתֶא ןוְמַא ול ה

 ףתוארל דיבָא אָבּו לֶחְתִהְ ןּדְַׁשִמ-לַע בֵכָׁש בֶרֶנְֹהְי ול
 הָתְׂשָעְו םֶחֶל יִנָרְבַתְו יִמֹוחֲא רַמָת אָנ אֵבָּת וילא תְרַמִאְ

 :ּהָדַימ יִּתְלַכָאְו הֶאְרֶא רֶׁשֲא ןעמל הָיְרִּבַה-תֶא ַניִעְל

 ןונְמֲא רֶמאַֹּ ותוארל דֶלָּמַה אביו לֶחְתִיו ןונמא בכשוו ו

 יתָש יניעְק בּבְלְתו יִתחַא רֶמָּת אָל--אֹובּת ךֶלֶּמַה--לָא
 הדָתְיַּבַה רֶמָּת -לֶא דוד חלָשיו :הדימ הָרְבָאְו תובבְל +

 ףלחו :הירבה ולדישע לא ןֹנמַא תיֵּב א יִכְל רמאל ח
 קֶצָּכַה--תֶא חקתו בכׂש אוִהְו ָהיֶחָא ןֹונְמַא תיֵּב .רֶמָּת

 "תֶא הָּקִַּו :תובבלהדתֶא שבתו ויניעל בָּבְלִתַו שּולָתַו <

 ואיצוה ןונְמַא יְמֵי לוכָאל אמו ונפל קֶצּתַו תַרְׂשַּמַה

 ןוצְמַא רֶמאֹיַו :ויִלָעַ שיאד"לכ ואציו ילצמ ׁשיִא-לָכ י

 הקו ְךֶדָיִמ הָרְבָאְו רֶדָחַה הֶיְרְּבַה יִאיִבָה רֶמַּת--לֶא
 הָריִחֶא ןִֹנְמַאְל אֵבָּתַו הָתָׂשָע רֶׁשֲא תֹובָבְּלַה-תֶא רמת

 יִאוְּב הָל רֶמאּ הָיוּ לְכָאל יִלֵא ִַּּׁו :הָרְדָחה אי
 ִב יננֲעּת-לַא יהַא--לַא ול רֶמאֵּתַו :יִתוחַא יִמע יִבְכַש בי

 ראה הָלָבְנַהתֶא .הֶׂשֲעַּתלַא לארשיב ןכ הָשָעידאל

 םיִלָבְגַה דַחַאְּכ היהת הָּתַאְויִתָּפְרֶח-תֶא ךילוא הָנָא יִנֲאַו גי -

 ָךמִמ יִנעְנִמי אל ִּכ ךלמה"לא אָנירּבַד התַעְו לֵאְרְׂשיִב
 בֵּכְׁשִיַו ָהָנעיו הֶנִמִמ קחו ּהלוכְּב עָמָשל הָבֶא אָלְו די
 קדלוהנ יפ דאמ הלודג הֶאְנִׂש ןֹונְמַא האשה : התא וט

 ּהָלרֶמאַה הבהא רֶׁשֲא הָבֲהַאְמ הֶאְנש רֶׁשֲא הָאְנשה
 םָלּודְנַה ַה הָעְרָה תדוא"לא ול רֶמאֵּתַו :יִכָל יִמּוק א וט

 הצנשה | קונצמק "| רדת

 ןקַאּבעג ןוא ,ןגיוא ענייז רַאפ טײרַאּבוצ ןּוא ןטענקעג טָאה ןוא ,גײט םעד ןעמונעג טָאה יז ןוא .ןגעלעג זיא רע ןוא

 .ןסע טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ;םיא רַאפ ןסָאגעגסױא טָאה ןוא ,ןַאפ יד ןעמּונעג טָאה יז ןואי .סנכּוקנַאפ יד |

 ןֹונמַא ןּוא ** .םיא ןּופ ןעגנַאגעגסיורַא ןשטנעמ עלַא ןענייז .רימ ןּופ ןשטנעמ עלַא סױרַא טריפ :טגָאזעג טָאה ןֹונמַא ןּוא

 סנכּוקנַאּפ יד ןעמונעג רֶמָּת טָאה .טנַאה ןייד ןּופ ןסע לעװ ךיא ןוא ,רעמַאק ןיא ןסע סָאד גנערּב :ןרָמָּת ּוצ טגָאזעג טָאה

 םּוצ טגנַאלרעד םיא טָאה יז יו ןוא * .רעמַאק ןיא ןענונמַא רעדּורּב ריא ּוצ טכַארּבעגנײרַא ןוא ,טכַאמעג טָאה יז סָאװ |

 ,טינ :טגָאועג םיא ּוצ יז טָאה <  .רעטסעווש ןיימ ,רימ טימ גיל םּוק :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןעמּונעגנָא יז רע טָאה יװַא ,ןסע

 .הֹלָבנ עקיוָאדיד ןָאט טינ טסלָאז ;לארשי ןיא ןאטעג טינ טרעװ ױזַא םורָאװ ,ןקינייפ טינ ךימ טסלָאז !רעדורב ןיימ

 ןּוא .לארשי ןיא עקיטכערטרעדינ יד ןּופ רענייא יװ ױזַא ןייז טסעוו ּוד ןּוא ?הפרח ןיימ ןָאטניהַא ךיא לעװ ּוװ ,ךיא ןוא י*

 .ריד ןופ ןדיימרַאּפ טינ ךימ טעוו רע םורָאװ ,ךלמ םּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,דער ,דנּוצַא

 ןוא ,טקינייפעג יז טָאה ןוא ,טקרַאטשעגרעּביא יז טָאה רע ןּוא ,לוק ריא ּוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא יי

 .ריא טימ ןגעלעג זיא

 ,ןגירקעג טנייפ יז טָאה רע סָאװ טפַאשטנייפ יד םורָאװ ;טּפַאשטנייפ סיורג ַא רעייז ןגירקעג טנייפ יז טָאה ןֹונמַא ןּוא יי

 טָאה * .*יג ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ריא ּוצ טָאה ןֹונמַא ןּוא .טַאהעג ביל יז טָאה רע סָאװ טפאשביל רעד ןּופ רעסערג ןעוועג זיא



 30-17 ןני

 זדַבָא אְלְו ינחלשל ימע תיִׂשָע--רֶׁשֲא תירָחְַמ תאוה |
 י אָנוחְלש רָמאיַו ותרשמ ורֲענ--תֶא אלק  :הָל ַעְמׁשִל
 חי ;יריִבָעְו :ָהיֶרֲחַא תָלּהַה סֶע הָצְּחַה יֵלְעַמ תאְ/--תֶא
 ;רֶלּותְּבַה דמה ןְשַבִלִּת ןכ ןכ 'ִּכ םיִּטַּפ תֶנְתִּכ
 . :הירחא תַלְּדַה לַעְנְו ץוחה ֹותְרָׁשְמ ּהָתֹוא אי םיִליִִמ
 יָהיֵלָע רֶׁשֲא םיִפפַה תֶנְתִכּו העארדלע רֶפָג רֶמָּת חח
 ;הדקִעָח ךלָה לתו הָׁשאֹר-לע הָדָי םֶׂשתַ הָעְהָק
 כ לָמַע הָיָה ךיִחָא ןוִניִמֲאַה ָהיֶחָא םיַלָׁשְבַא ָהיֶלֵא רֶמאַֹ
 ְְּבל--תֶא יִתיָשְּת-לַא אה ְךיֶהָא יִׁשיִרֲחַה יִתוחֶא הת

 ;הְריִחָא םִֹלָׁשְבַא תיֵּב הָממְׂשִו מת בשפתו הזה רָבְּדל -
 אכ דֶאָמ ול רי הלאה םיִרָבְּדַה-לָּכ תֶא עֶמָׁש דוד ךלמהו
 בכ אָנָשייֵּכ בומדדעו ערמל מאד םולשְבִא רפאל
 ;וְתֹחָא רֶמֶּת תא הָּנִע רֶׁשֲא רבְדְדלע ןולְמַא-תֶא םולָׁשְבַא

 עלַעְבְּב םולָשְבַאְל םיִזְג ּויְהיו םיִמָי םִיַתְנְׁשִל יה <
 למה יִנְב-לָכְל םולָשְבַא אָרְקִיַוםִיָרפָאטֶע רֶׁשֲא רוצח
 יכ ּדְבַעְל םִִזְנ אָנ-הַגה רֶמאֹּיו ךֶלֶמַה-לֶא טולָׁשְבַא אֵבָ
 הכ יָא ךְלָמַה רֶמאֹיַו ךְדְבַע"םע ויָדָבַעַו ןלמה אָנִי
 ףילע ֵּבְכִנ אָלְו ּונָּלְכ ךלנ אָנילַא יְַּב-לַא םֹולָׁשְבַא
 כ םֹולָׁשְבַא מאו :ּוהָכְרְביַו תֶכָלְל הָבָאיאלְווָרִפו
 זדַמְל למה ול רמאו יִחָא ןונמא ּונֵּתִא אזל אֹלְו
 כ ןְמַא-תֶא וּתִא חְַּׁיַו םֹלָׁשְבַא וּבָדְרֶפִו :ךֶמִע דלי
 הנ רמאל ויִרעָ--תֶא םֹולָׁשְבַא וצו למה נְבילְּכ תַאְו
 =;רָא ּוָּכַה .םֶכיֵלֲא יתרמו ןייכ ןונמא"בל בֹוטְּכ אנואר
 יתיוצ כנא יִּכ אולה ּואָריִּת-ילַא ותא םֶּתִמֲהְו ןונְמַא
 גג שעֹלָׁשְבַא יִרֵעָג ושע :ליייינְבַל ּזְהָו וקזח םֶכְתֶא
 למה נְּב-לָּכ ! ומה םיִלָשְבַא .הָוִצ רֶׁשֲאַּכ ןיְמַאְל
 להָעְמְׁשְַו דרב המה יהיו :ּוסַוודְרַּפ-לַע שיא יָבָּכְרִי
 מַה יְּבילְּכדתֶא םלָׁשְבַא הָּכִה רֶמאֵל ְָוָד-לֶא האָב
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 ךימ וייב עקיזָאדסָאד םורָאװ !עטינ :טגָאזעג םיא ּוצ יז
 וד סָאװ ערעדנַא סָאד יװ רעסערג ךָאנ זיא ןקישוצקעװַא
 .רימ טימ ןָאטעג טסָאה

 ןּוא * .ריא ּוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא
 :טגָאועג טָאה ןוא ,תרשמ ןייז ,גנוי ןייז ןפּורעג טָאה רע
 ןוא ,ןסיורעד רימ ןופ עקיזָאדיד סױרַא טשרָאקַא טקיש
 .ףיוא טַאהעג טָאה יז ןוא **-.ריא רעטניה ריט יד סילשרַאּפ
 ןגעלפ ןעלטנַאמ עכלעזַא םורָאװ ,דיילק טפיירטשעג ַא ךיז
 ןייז טָאה-.ןעיורפגי יד רעטכעט סכלמ םעד ןגָארט
 יד ןסָאלשרַאפ טָאה ןּוא ,ןסיורעד טריפעגסיורַא יז תרשמ
 ריא ףיוא שֶא ןעמונעג טָאה רֶמֶּת ןוא ** .ריא רעטניה ריט
 .טָאה ריא ףיוא סָאװ דיילק עטפיירטשעג סָאד ןּוא ,ּפָאק
 - ריא ףיוא טנַאה ריא ןָאטעגפיורַא טָאה יז ןוא ,ןסירעצ יו
 ..ןעירשעג קידנעייג ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ּפָאק

 ןיא :םֹולָׁשבַא רעדּורּב ריא טנָאזעג ריא ּוצ טָאה יי
 ןיימ ,דנּוצַא ןוא ?ריד טימ ןעװעג רעדּורּב ןייד אןֹנימַא
 טסלָאז ;רעדּורּב ןייד ויא רע םורָאװ ,גייװש ,רעטסעווש

 .ךַאז עקיזָאדיד ןצרַאה םּוצ ןעמענ טינ ריד
 רעדורב ריא ןוא עטסיװ ַא ןסעועג זיא רֶמֵּת ןוא

 | .זיוה סמֹולָשבַא

 עקיָאדיד עלא ט טרעהעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא יי
 .טרעגרעעג רעייז טָאה םיא ןּוא ,ןכָאז

 ןופ ןענֹונמַא טימ טדערעג טינ טָאה םֹולָשבַא ןּוא **
 ןגירקעג טנייפ טָאה םֹולָשבַא םורָאװ ,סטוג ויב סטכעלש
 רעטסעווש ש'ןייז טקיניּפעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןענֹונמַא
 .ןרָמָּמ

 לב סָאװ רֹוצָח -לַעַּ ןיא ןעמֹולָשבַא יב ןרָאשענ ןעמ טָאה ,םּורַא טײצ רָאי ײװצ ןיא ןעװעג ויא סע ןוא*
 ,טָא :טנָאזעג טָאה ןוא ,ךלמ םּוצ ןעמּוקעג זיא םֹולָשבַא ןּוא** .ךלמ ןופ ןיז עלַא ןפּוררַאפ טָאה םֹולָשבַא ןוא ,םירפא

 .טכענק ןייד טימ ןיינטימ טכענק ענייז ןוא ךלמ רעד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;טכענק ןייד ייב ןעמ טרעש ,ךיד טעּב ךיא |
 רעווש ּוצ ןלַאפ טינ ןלָאז רימ ידפ ,ןייג עלַא טינ טשרָאקַא רימָאל ,ןוז ןיימ ,ןיינ :ןעמֹולָשבַא ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה יי
 םֹולָשבַא טָאה** .טשטנעּבעג םיא טָאה רע ןוא ,ןייג טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ,םיא ּוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא .ריד ףיוא
 סָאװ ךָאנ :טגָאזעג םיא וצ ךלמ רעד טָאה .ןונמַא רעדּורּב ןיימ ודנוא טימ ןייג ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,טינ ביוא :טנָאועג
 .ךלמ ןופ ןיז עלַא ןּוא ןענונמַא םיא טימ טקישעג טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ םֹולָשבַא זיא** ?ריד טימ ןייג רע לָאז

 ,ןַײװ ןופ ךעליירפ זיא ץרַאה סנֹונמַא יװ ,טשרָאקַא טעו :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןעגנוי ענייז ןליופַאּב טָאה םֹולָשבַא ןוא *
 ךָאד ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןּבָאה ארומ טינ טלָאז ריא ;ןטייט םיא ריא טלָאז יװַא ,ןענֹונמַא טגָאלש :ןנָאז ךייַא לעװ ךיא ןּוא
 י ר .ןעגנוי עשידלעה טייז ןּוא ךייַא טקרַאטש .ןלױפַאּב ְךייַא

 ךלמ ןופ יז על ןוא .ןליופאב טָאה םֹולָשבַא יװ יװַא ןענונמַא וצ ןָאטעג ןעמֹולָשבַא ןופ ןעגנוי יד ןּבָאה 5 -
 ןיא סע ןוא" = ,ןפָאלטנַא ןענייז ןּוא ,לוייאליומ ןייז ףיוא רעכעלטיא טצעועג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ןענייו
 טָאה םֹולָשבַא :ןגָאו וצ יװַא ,ןדוד ּוצ ןעמוקעונָא גנורעה יד וא יװַא ,סננעװרעטנּוא ןענ"ו יז יו ,ןעװעג

 .עקנֹונמַא=ןֹונמַא ןופ םרָאפטכַארַאפ א
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 | ווָדנְּב--תֶא ערקינ ךלמה םֶקיו !דֶחֶא םהמ רַתֹונ--אַלְואל  ןַא יז ןּופ ןּבילּבעג טינ ןוא ,ךלמ ןּופ ןיז עלַא ןגָאלשרעד

 ןענ :םיִדָנְב ערק םיִבְצִנ ויָדָבָע-לֶָכְו הָצְרָא בּכְׁשִיו גל - .רעקיצנייא
 זר יִנדֶא רַמא-לַא רֶמאּיַו דִוְדייִחֲא הָעְמׁשְדִּב | בד
 = דיפ תמ ֹוּרַבְל ןונְמַאיֵכ ּותֹיִמַה ֶלָּמַהְינְּב םיִרָעְנַה-לֶּכ
 .ותֹהֲא רמת תא ותֹנע םוימ הָמיִׂש הָתיִה םֹולָׁשְבַא יָפ-לַע

 -ילָּכ רמאל רָבָּד וּבל-לֶא למה יִנדֶא טשיילַא הָעַעְו =
 םוָלָׁשִבַא חרְכיו : תֶמֹוַּבָל ןונמא םארכ ותמ למה ִנְּבדי = 1" רעד בֶדָנֹי ןפורעגּפָא ךיז טָאה " = .רעדיילק

 טיִּכְלִה בריסע הּגִהְ אריו וָניֵע-תֶא הָפֹּצַה רעה אשי ןעניימ טינ לָאז ;טגָאועג טָאה ןוא ,רעדּורּב סדוד ,הָצֹמְׁש .

 הגה ְךֶלֶּמַה-לֶא בֶדנ רֶמאָה :רָהֶה דצמ ויָרָחַא ְּךְרֶדְמּהל = עו ןעמ טָאה ,ךלמ ןופ ןיז יד ,טײלעגנוי עלַא ,רַאה ןיימ

 ותֹלַכְּכ | יהו :הָיָה ןֵּכ ָּךֶדְבִע רֵבָדִּכ ּואָּב ְךֵלֶּמַהיִינְב ל  ןעװעג זיא סָאד לײװ ;טיוט זיא ןונמָא ויולב םורָאװ ,טייט

 זכו יּכְכִ סליק ואשיו ּואָּב ְךלֶּמַהיְִב הָנהְו רֵּבַרְל רע סָאװ גָאט םעד ןופ ליומ סמֹולָשבַא ןופ טכַאמעגּפָא

 חרב םוִלָשְבַאְו :רֶאְמ לג קב ּוכּב ויָדְַע-לְכְודלְשִה * טא דנּוצַא ןוא * .ןרֶמָּת רעטסעווש ןייז טקינייפעג טָאה
 ָנְבילַע לכאתִמ רוש ךִָמ ליחיִמְֲדְּב ימלת"לא ךלמ = השראה םוש ראו ל זשמעג שמ הא רלמ רעד ראה טא
 ׁשֶלָׁש םָׁשיִהְיַו רּושנ ליו חַּדְּב םֹלָׁשְבַאְו :םיִמּיַה-לָּכל ,ןצרַאה םּוצ ךַאז יד ןעמענ טינ ךיז ךלמ רעד רַאה ןיימ

 םבֵהנייֵּכ םוָלָׁשְבַא-לֶא תאֵצְל ְךֶלֶּמַה רֶוָד ֵכְַו ;םיִנָׁשִל = זיולּב םורָאװ ,טיוט ןענייז ךלמ ןופ ןיז עלא :ןגָאז וצ יױזַא

 | { תַמְיִּכ ןונְמַא-לַע | .0 | - .טיוט זיא ןונמַא

 | ךץ | | .ןפָאלטנַא זיא םֹולָשבַא ןּוא **

 חלש םָׁשְבַאילַע ךלמה בלרּכ הָיְְצוִּב בָא עֶדָיַו * = עעיז ןביוהעגפיוא טָאה רעטכעוו רעד גנץ רעד ןוא

 הילא רמאו המלח הא םעמ דקה העוכת בָא" = :עװ םעד ןופ ןעייג קלָאפ ליפ טשרע ,ןעוענ ןוא ןעוא
 תיִיהְו ֶמָׁש יִכּוטָּתילַאְו לָבָאהיַדְגְב אָנייִׁשְבַלְו אָניילְּבַאְתַה

 -ילֶא תאָבּו :תמילע תֶלָּבַאְתִמ םיִּבַר םיִמָי הָז הָׂשִאְּכ +
 םיִרָבְּדַה-תֶא בָאוי סׂשו הזה רָבָּדַּכ יָלֵא ְתְרַּכדודֵלֶּמַח

 "לע לֶּפִּתַו ךֶלֶּמַהילֶא תיעקתה הָׁשֵאָה רֶמאַֹּו :ָהיֶפְּב ד
 =  ּולָּמַה העשוה רֶמאַווחְְׁשִּתַו הצר היפ טשרע ,ןדער טקידנע רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא*

 יִנֲא הָנָמְלַא-הָׁשִא לֶבֲא רמאתו ךל"המ למה הָל"רמא"ו ה "עגפיוא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןעמּוקעגנָא ןענייו ןיז סכלמ םעד

 הֶרָׂשַּב םֶהיֵנְׁש וצו םיִנָב ינש ְךְתֶחְּפִׁשְלּו :יִׁשיִא תֶמַמ  ךלמ רעד ךיוא ןוא ,טנײװעג ןּבָאה ןּוא לוק רעייז ןביוה

 :ותא תמו דָחֶאְה--תֶא רֶחֶאָה וכו םֶהיִניִּב ליִצִמ ןיִאְו .ןײװעג סיורג ַא רעייז טנייוועג ןּבָאה טכענק ענייז עלַא ןּוא

 | | לעראמדמ 0 | הק חמוש 55 ג יִמְלַּת וצ קעװַא זיא ןּוא ,ןפָאלטנַא זיא םּולָשבַא ןוא יי
 = קדוהמע 17 קוש 79 | יק אלו ביתכ |

 טָאה ודודנ ןּוא .רושג ןּופ ךלמ םעד ,ןדּוהימַע ןּופ ןּוז םעד

 | .געט עלַא ןּז ןייז ףיוא טרעיורטעג
 .רָאי יירד ןעוועג ןטרָאד ויא רע ןּוא ,רושג ןייק קעװַא זיא ןּוא ,ןפָאלטנַא םֹולָשבַא זיא יוזָא* =

 ןיוש ךיז טָאה רע םורָאװ ,ןעמֹולָשבַא ךָאנ טפַאשקנעּב ןּופ ןעגנַאגעגסױא ויא ךלמה דוד ןּופ ץרַאה סָאדנ ןּוא < =

 יי .טיוט זיא רע סָאװ ,ןענֹונמַא ןנעוו טסיײרטעג

 דעצ טָאה רע ןּוא ,ןענַאטשענגפיוא ךלמ רעד זיא

 ;דרע רעד ףיוא טגײלעג ךיז טָאה ןּוא ,רעדיילק ענייז ןסיר

 ענעסירעצ טימ ןענַאטשעג ןענייז טכענק ענייז עלַא ןּוא

 טגָאזעג טָאה בֶדֶנֹוי ןּוא * .גרַאּב טייז ןופ ,םיא רעטניה

 יװ יזַא .ןיז סכלמ םעד ןעמוקעג ןענייז ןָא :ךלמ םּוצ -

 .ןעוועג זיא יױזַא ,טכענק ןייד ןופ טרָאװ סָאד

 ןייק טקישעג בָאי טָאה* .ןעמֹולָשבַא ּוצ ויא ץרַאה סכלמ םעד זַא טסּוװעג טָאה ןהיּורצ ןופ ןוז רעד בָאֹוי ןוא ' ךי

 ,ךיד טעּב ךיא ,ךיז ךַאמ :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה ןּוא ,יורפ עגולק ַא ןטרָאד ןופ טכַארּבעג טָאה ןּוא ,עוקת ||

 יורפ ַא יװ ןייז טסלָאז ןּוא ,לייא טימ ןּבלַאז טינ ךיז טסלָאז ןוא ,רעדיילקרעיורט ,ךיד טעב ךיא ,ןָא ּוט ןּוא ,קידנרעיורט

 .טרָאװ עקיזָאדסָאד יװ יֹוזַא םיא ּוצ ןדער ןּוא ,ךלמ םּוצ ןעמוק טסלָאז ןוא* .ןטיוט ַא ךָאנ געט ליפ ןיוש טרעיורט סָאװ

 | | .ליומ ריא ןיא רעטרעוו יד ןָאטעגנײרַא טָאה בָאֹוי ןוא

 "עג ךיז טָאה ןוא ,דרע רעד ּוצ םינפ ריא ףיוא ןלַאפעג זיא יז ןוא ,ךלמ םוצ טדערעג עוקת ןופ לורפ יד טָאה* = =

 ,רָאוורַאּפ :טגָאזעג יז טָאה ?ריד זיא סָאװ :טנָאועג ריא וצ ךלמ רעד טָאה* ..ךלמ ,ףלעה :טנָאזעג ןּוא טקּוּב

 עדייב ךיז ײז ןּבָאה ,ןיז ײװצ טַאהענ טָאה טסניד ןייד ןוא * .ןּברָאטשעג זיא ןַאמ ןיימ םורָאװ ,ךיא ןיב הנמלַא ןַא יורפ א

 .טייטעג םיא ןּוא ןרעדנַא םעד ןנָאלשעג רענייא טָאה ,ייו ןשיווצ ןסײררעדנַאנַאפ לָאז רעװ ןעװעג טינ ןוא ,דלעפ ןיא טנירקעג



 197 ,די

 ז | יִנָת ורמאי] חל המטה המ גה
 הָדיִמְׁשַנְו גְרֶה רֶׁשֲא ויִחָא שָפְנַּב והתמְנו ויִחָא הּכמרתֶא
 יִתְלְבְל הָרָאְׁשִנ רֶׁשֲא ַּתְלַחנחתֶא ּופַכְו שְרויהדתֶא םג
 ה רָמאַּג = = :הָמְרֶאָה ינפילע תיִרָאְׁשּו םש ישיאלדטוש
 פ רָמאתו :ךיִלָע הוצא יִנֲאַו ךתיִבְל יכל הָׁשֲאָה-לֶא ךלמה
 דלעו וה ךלמה ינדא ילָע ךלפה"לא תיעוקתה הָשאָה
 ידלפה רמאַו - :יקָנ ואְסִכ להו יִבָא תיֵּב
 :דב תענְל דע ףיסידר ל ילא ותאבהו | ללא רפדמה
 אי לָאג תיפְרהמ לא הָוהְידתֶא ךלֶמה אְנ"רְּכִז מאת
 -םִא הָוהְי-יַח מאו ןנְּבתֶא ּודימשי אָלְו תלשל םה
 גי תנְרַּבִדְת השאה למאתו :הָצְרָא ךִנְּב תֶרֶעַּׂשִמ לפי
 / וי רַמאֹּתַו :יִרְּבַד רֶמאֹּיַו רַבָד למה ינדָא-לֶא פט
 רָּבּדִמּו םיהלֶא םע-לע תאוּכ הָתְבשָח .הֶּמָלְו הָׂשֵאָה
 ;חד-תֶא ךְלִמַה בישָה יִתְלַבְל םֶׁשֲאַּכ הזה רֶבָדַה דֵלּמַ
 די ופסאי אל רֶׁשֲא .הָצְרַא םיִרגגה םימכְו תֹומָנ תֹומייּכ
 שה יתלבל .תובשחמ כשָחְ שפנ םיִחלֲא אשידאלו
 דל בלא רֶּבַרְל יִתאָּבירֶׁשֲא התו :חדנ ּנָּמִמ
 -הָרְַּרֲא תחפש רֶמאּתַו םִעָהיִנֲאַרְ יּכ הוה רָבָּדַה-תֶא
 6 יב !וְתָמֲא רֵבד-תֶא אדל הש לא יו
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 525 חו ב לאומש

 ןייד ףיוא החפשמ עצנַאג יד ןענַאטשעגנָא זיא טָא ןואי

 ןגָאלשרעד טָאה סָאװ םעד זדנוא ביג :ןוָאז יז ןוא ,טסניד

 ןּבעל םעד רַאּפ ןטייט םיא ןלעוו רימ ןוא ,רעדורב ןייז

 ןלעװ רימ ןוא ,טעגרהעג טָאה רע סָאװ רעדורב ןייז ןופ

 ןיימ ןשעלסיוא ןליוו יז ןוא .שרֹוי םעד ךיוא ןקיליטרַאפ

 ַא ןַאמ ןיימ ןוָאל וצ טינ ,ןּבילּבעג זיא סָאװ ליוק
 .דרע רעד ןּופ טכיזעג ןפיוא ביילברעּביא ןַא ןוא

 .,םיהַא ייג  :יורפ רעד ּוצ טנָאזעג ךלמ רעד טָאה *

 ןופ יורפ יד טֶאהי .ריד ןגעװ ןלעפַאּב לעוו ךיא ןּוא

 יד ,ךלמ רַאה ןַײמ ,רימ ףיוא :ךלמ םּוצ טגָאזעג עוקת

 ןייז ןוא ךלמ רעד ןוא ,ויוה סרעטָאּפ ןיימ ףיוא ןוא ,דלוש

 סָאװ רעד .:טנָאזעג ךלמ רעד טָאה 9 .ןייר זיא ןָארט

 טעװ רע ןוא ,רימ ּוצ ןעגנערּב םיא וטסלָאז ,ריד ּוצ טדער

 ,לָאז :טגָאועג יז טָאה < .ןרירנָא טינ רעדיװ רעמ ךיד

 זַא ,טָאג ןייד הוהי ןעקנעדעג ךלמ רעד ,ךיד טעּצ ךיא

 ייז ןוא ,ןעגנערּבמוא רעמ ךָאנ טינ לָאז רענָאמטּולּב רעד

 = יו ױזַא :טנָאועג רע טָאה .ןּוז ןיימ ןקיליטרַאפ טינ ןלָאז

 רעד ּוצ ןלַאפ טעו ןוז ןייד ןופ רָאה ַא ביוא ,טּבעל טָאג

 ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג יורפ יד טֶאה < !דרע

 ַא ךלמ םעד רַאה ןיימ ּוצ ןדער טסניד

 .דער :טגָאזעג

 וטסטכַארט סָאװרַאפ ןּוא :טגָאזעג יורפ יד טָאה * =

 ןעמָאנ ַא

 רע טָאה .טרָאװ

 ךלמ רעד זַא םורָאװ ?טָאג ןופ קלָאפ םעד ןגעקַא סניוזַא

 ַא יװ יוזא .ןײלַא רע זיא ,טרָאװ עקױָאדסָאד טדער

 ,ָאי ן ' ;ןּברַאטש רימ ןוומ .ןּברַאטש םורָאװ ** ..םענעסיוטשרַאּפ ןייז םּוא טינ טרעק ךלמ רעד סָאװ ,רעקידלּוש

 רעּבָא- ;שפנ ןייק טינ טניוש טָאג ןוא ;ןרעװ טלמַאועגפיוא טינ ןעק סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןסָאגעגסיוא רעסַאװ יװ יוװַא

 דעו ןיב ךיא סָאװ ,דנּוצַא ןּוא * = .רענעסיוטשרַאפ ןייק ןרעװ ןסיוטשרַאפ טינ לָאז םיא ןּופ ןַא ןעננוטכַארט טכַארט רע

 ןייד ןּוא .ןקָארשעגנַײַא ךימ טָאה קלָאפ סָאד לײװ סָאד זיא ,טרָאװ עקיזָאדסָאד ךלמ םעד רַאה ןיימ ּוצ ןדער ןעמּוק

 | .טסניד יו ןופ גנַאלרַאפ םעד ןָאט ךלמ רעד טעוו רשפא ,ךלמ םּוצ ןדער טשרָאקַא ךימָאל :טגָאזעג טָאה טסניד

 ךימ ןקיליטרַאפ ליוו סָאװ ןַאמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןופ טסניד ןייו ןייו וצ ליצמ ,ןרעהוצ ךיז טעװ ךלמ רעד םורָאװ

 . רַאה ןיימ ןופ טרָאװ סָאד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג טָאה טסניד ןייד ןוא י* .הלחנ סטָאג ןופ םענייא ןיא ןוז ןיימ ןוא |

 = סטו ןייטשרַאּפ וצ ףיוא ךלמ רעד רַאה ןיימ ויא יױזַא ,טָאג ןופ ךאלמ ַא יװ םורָאװ ןגנואורַאּב ַא רַאפ ןייז ךלמ םעד
 רב יב | | ..ריד טימ ןייז טָאנ ןייד הוהי לָאז ןּוא .סטכעלש ןּוא

 רז ןיק רימ ןופ פ ןענעקייל ט טינ רָאנ טסלָאז :יורפ רעד ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה !*

 זיא :טגָאזעֶג ךלמ רעד טָאה < .ןדער ךלמ רעד רַאה ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג יורפ יד טָאה .ךיד גערפ ךיא סָאװ
 ,ךלמ ראה ןיימ ,טּבעל לעז ןייד יו יױזַא :טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג יורפ יד טָאה ?םעלַא םעד ןיא ריד טימ ןעווענ טנַאה סְבאֹוי



 ּב ּב לאומש 0/0 506

 סָאװ ץלַא ןופ טקניל רעדָא סטכער קעװַא ןעק עמ ביוא

 טכענק ןייד םורָאװ !טדערעג טָאה ךלמ רעד רַאה ןיימ

 ןָאטעגנײרַא טָאה רע ןּוא ,ןליופַאּב רימ טָאה רע ,בָאֹוי

 ידפ * .רעטרעװ עקיזָאדיד עלַא טסניד ןייד ןּופ ליומ ןיא

 .טכענק ןייד טָאה ,ךַאז רעד ןּופ םינפ םעד ןעיירדרַאּפ ּוצ

 גולק זיא רַאה ןיימ רעּבָא .ךַאז עקיזָאדיד ןָאטעג בָאֹוי

 ץלַא ןסיוו ּוצ ,טָאג ןופ ךאלמ ַא ןּופ טפַאשנולק יד יװ יוזָא

 | . .דרע רעד ףיוא סָאװ

 ּוט ךיא ,עז :ןבָאֹוי ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא **

 -ןעמֹולָשבַא גנוי םעד םּוא רעק יינ ןּוא ,ךַאז עקיזָאדיד

 ןוא ,דרע רעד ּוצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג בָאֹוי זיא 5

 ןוא .ךלמ םעד טשטנעּבעג טָאה ןּוא ,טקובעג ךיז טָאה

 ּבָאה ךיא זַא טכענק ןייד סײװ טנייה :טגָאזעג טָאה בָאֹוי

 ,ךלמ רַאה ןיימ ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל ןענופעג

 ןייד ןּופ גנַאלרַאפ םעד ןָאטעג טָאה ךלמ רעד םורָאװ

 .טכענק =

 ןייק ןעגנַאנעג זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא בָאֹוו ןּוא <

 ןּוא * .םִיַלָשּורי ןייק ןעמֹולָשבַא טכַארּבעג טָאה ןּוא ,רושג

 ,זיוה ןייז וצ ןרעקרַאפ רע לָאז :טנָאזעג טָאה ךלמ רעד

 \ | .ןעו טינ רע לָאז םינפ ןיימ רעּבָא

  םעד ןוא ,זויוה ןיז וצ טרעקרַאפ םֹולָשבַא טָאה

 .ןעזעג טינ רע טָאה םינפ סכלמ

 רענייש ַאוַא ןעוועג טינ זיא לארשי ץנַאנ ןיא ןוא *

 זיב טירטסּופ ןייז ןופ ;ןעמיר ּוצ רעייז ,םֹולָשבַא יװ ןַאמ
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 ףלמה ינדֶא בדשא לָּכִמ לימָשהְלו ןמהל | שָאיִא
 תא ּךתָתְפְש יִּפְּב םָש אּוהְו ינצ אּוָה בָא ָךְדְבַעְדיִ

 הָׂשָע רבה ינֶּפתֶא בֵּבַ רָּבָעְבְל :הֶּלֵאָה םיִרָבְדַה-לּכ כ
 ךאלמ ז תַמְכָחְּכ םֶכָה ינדאו הוה רָבְּדַה-תֶא בָאֹו ְּךֶּדְבַע

 -רַמאה :ץֶרָאָּב רֶׁשֲא-לָּכ--תֶא תַעַרְל םומלָאה וכ
 לו הזח רָכּדַה-תֶא יתישע אנדדהנה בָאי-לֶא למה

 הָצְרַא לא בָאװ לו וְלֹא רַעּנַה-תֶא בֵׁשָה כ

 דא אביו הָרּׁשְנ 5 1 בא - ף :ןדבע רֶבְדדתֶא כ
 ותיִב-לֶא בּפִי לֵלֶּמַה רֶמאַּו  :םָלָׁש םולָׁשְבַא דכ

 אֵל למה יגפו ותיִבילֶא טולָׁשְבַא בפיו הָאְִי אל יֵנָפּו
 לֵארׂשִי-לֶכִּב הּפִישיִא היָה-אל םולשְבָאְכְו  ּ!הָאָרחנ

 :זכומ וב היהדאל ודקדק דעו ולנר ,ףפמ רָאְמ לֵלַחְל
 חלע רשא םימיל | םימי ץסמ הָיָה ישאר"תֶא ֹוחַָגְבּו יכ

 םִיַתאָמ ושאר רַעשתֶא לקְשְו חל ווָלָע דבָכְדיכ
 םינב הָשולש םולָׁשְבַאְל = דלה ןְבָאְּב םיִלָקְׁש 5

 ;הרָארמ תפי השא הָמְיָה איה רמת ּהָמְׁשּו תחא תו
 ינפו םיִמָי םיִתְנש םַלָׁשּוריִּב םֹלָׁשְבַא בָשְמ =

 ותא חֶלשל בָאוי-לָא םולָשְבַא חלשיו :הֶאְראל ךלמה כ
 אָלְו תינש לוע חלשיו ויִלֶא איִּבְל הָבָא אָלָו ְךֶֶּמַה-לֶא

 -טלָא .בָאװ תקל אר ויָדְבֲע-לֶא רֶמאֹו :אוְבָל הָבָא ל
 יִדְבִע .ּותצו ׁשֵאְב היֶתיִצַהְו וְכָל םילעש םשדל] ידי

 אביו .םָאוי קו | ;ׁשֵאָּב הָקָלָחה-תֶא םִֹלָׁשְבַא אל
 ךיֶדְבִע ותו .הָמְל ויִלֵא רֶמאֹּו החיבה םיִלָׁשְבַא-לָא

 בָאוי-לָא םַלָׁשְבַא רֶמאֹּ :ׁשֶאָּב יִל-רָׁשֲא הָקָלָחַהתֶא בל
 -לָא ךֶתֶא הָחְלׁשָאְו הנ אָב רמאל  ךילֵא יִּתְחַלָׁש הוה

 יא רסח | ליצכ 'טי

 ק התיצה ?  ײק ךדע'בכ

 "כ ישע א"ס'אכ דב ץמק |

 גלת"ב  .לצ'כ 'ב5

 ןופ סע טגעלפ ןעשענ ןּוא-ּפָאק ןייז ןרָאשעוּפָא טָאה רע זַא ןוא* .רעלעפ ַא ןעװעג טינ םיא ןיא זיא ּפָאק ץיפש ןייז

 טָאה-ןרָאשעגּפָא סע רע טָאה ,ןרָאװעג רעווש ּוצ םיא זיא סע זַא םורָאװ ;ןרעשּפָא ךיז לָאז רע וַא ,רָאי וצ רָאי ףָס

 .טכיוועג סכלמ ןפיוא לֹקֶש טרעדנוה ײװצ טימ ּפָאק ןייז ןופ רָאה יד ןגיֹוװעגּפָא רע

 = ןיא יז .רֶמֶּת ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא סָאװ רעטכָאט ןייא ןוא ,ןיז יירד ןרָאװעג ןרָאּבעג ןענייז ןעמֹולָשבַא ייב ןּוא *

 .ןעוסיוא םענייש ַא ןּופ ןױשרַאּפסּבײװ ַא ןעװעג
 םֹולָשבַא טָאה * .ןעזעג טינ רע טָאה םינפ סכלמ םעד ןּוא ,טייצ רָאי ײװצ םִיַלָׁשּורי ןיא ןסעזעג זיא םֹולָשבַא ןּוא 5

 טקישעג רעדיוו רע טָאה .םיא ּוצ ןעמוק טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ,ךלמ םּוצ ןקיש ּוצ םיא ידּכ ,ןבָאֹוי ךָאנ טקישענ

 ןבעל ויא דלעפ קיטש סבָאֹוי ,טעז :טכענק ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה = .ןעמוק טלָאװעג טינ טָאה רע ןּוא ,לָאמ טײװצ ַא

 ןדנּוצעגנָא ןבָאה ןעמֹלָשבַא ןופ טכענק יד ד ןוא .רעייפ ןיא 2 סע טדניצ וא = טיג ;ןטשרעג ןטרָאד טָאה רע ןּוא ,םעניימ

  .רעייפ ןיא דלעפ קיטש סָאד

 .ענייד ּבָאה סָאװרַאפ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ויוה א ןעמֹולָשבַא ּוצ ןעמּוקעג זיא ןוא ,ןענַאטשעגפיוא בָאֹוי ןיא **

 וצ יוזַא ,ריד וצ טקישעג ּבָאה ךיא ,עז :ןבָאֹוי וצ טגָאזעג םֹולָׁשבַא טָאה * ?רעייפ ןיא דלעפ קיטש ןיימ ןדנּוצעגנָא טכענק
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 םֶשדיִנַא דע יל ביט רושְנַמ האָב הָּמָל רמאל ְךְלֶּמה
 יל אביו :יִנְתִמֲהְו ןֹוָע יביׁשייטִאְו ןלמח ינפ לָאְרָא הפ
 -לֶא אבו םולָׁשְבַאילָא אָרְקִיַו ליד ךֵלֶמַה-לֶא םָאֹוי
 קשיו יו רקפה ינפל הָצְרֶא ווָפַאלַע דל וחתשו ךְלמה
 0 םִלָׁשְבַאְל מַה

 א כיסו הָבָּכְרִמ םָשְבַא ול שעו ןכ| יִרְחֶאְמ הנ
 ב דַמְָו םולָׁשְבַא טיִּכְׁשִהְו :ויָנְּפִל םיִצְר שיא םיִׁשִמֲחַו
 פיר ול"היהיההַשַא ׁשיִאָהילְּכיִהַָו רעשה דרה די--לַע
 -מאַֹו זלַא םַֹלָשְבַא ארקיו טָפְׁשִּמַל ְךֵלֶמַה-לֶא אבל
 ;ףֶדְבַע לֵאְרְשיייִטְבׁש דחאמ רמאפ הָּתַא ריִע הזִמיֵא
 ַעְמׂשְו םיִחֹכָּו םיכוט ךיֶרְבָד האָר םלָשְבַא ולֵא רְמאָּי
 .דטפש ינמשידימ םֹולָׁשְבַא .רֶמאֹּל :ךלמה תאמ ךלדיא
 טפשמודביר וּל"הְיהִ--רֶׁשֲא ׁשיִא-לָכ .אֹוְבָ יֵָעְו ץְרֶאָּב
 ה=תֶא חַלָׁשְו ול .תֹוָּתשִהְל שיא"ברקפ הָיְהְו :יִּתְקְַּצִהְ
 יקרה רַבּדַּכ 'םולשבא שעה 3 :ול קשת ול קיוחָחְו וי
 בם למלא טָפשמל ואיש לָאְרשִי--לֶָל
 !זםיִעָּבְרַא ץקמ יהיו 3 ;לֵאָרְִׂ יִׁשְנַא .בל-תֶא .םֹולָשְבַא
 -תֶא םֵּלַׁשֲאַו אָנ הֶכָלֲא רֶלֶמַה-לֶא םולָׁשְבַא רֶמאֹּיַו הָנָש
 חדְְבַע רַהְ דְנייִּכ !ןֹוִרְבִחְּב הוהיל תְָדנ-רֶׁשֲא ירד

 :דָוהְי יִנָביִׁשְי בישָי--םָא רמאל םֶרָאּב רּושנב יִתְבְשְב |
 סםוִלָׁשְב דל דלמהול למי :החתא יהדכעו םֹלָׁשורְ
 'יִלּנַרְמ םֹולָׁשְבַא 'חַלְׁשִו הָנֹוְבִה ךלמ םק
 רֶפַשַה ליק-תֶא םֶכְעְמְשְּכ רֶמאֵל לר יבש
 אי ופְלַה םֹולָשְבַא-תֶאְו :ןורְבַחְּב םוִלָשְבַא למ םֶּתְרַמֲאו
 = רָעְרִי אלו םמתל םיכלהו םיארק .םלשורימ ׁשיִא םִיַתאָמ
 ץע" ינליגה לפֹחֲא-תֶא םולשבא חלשיו רָב

 יוק בושי ת ,וט

 .סיורָאּפ םיא ןפָאלעג ןענייז סָאװ ןַאמ

 ןּופ געװ םייּב ןלעטש ךיז טנעלפ ןּוא ,ןרעדעפ ךיז טגעלפ

 ₪700 ּב .לאומש

 יוזא ,ךלמ םּוצ ןקיש ךיד לעװ ךיא ןוא ,רעהַא םּוק :ןגָאז
 רעסעּב ?רושג ןּופ ןעמּוקעג ךיא ןיּב סָאװ ךָאנ :ןגָאז ּוצ
 ךימָאל ,דנּוצַא ןּוא .ןייו ןטרָאד ךָאנ לָאז ךיא ,רימ רַאּפ
 -רַאפ ַא ָאד זיא רימ ןיא ּביוא ןּוא ,ךלמ ןופ םינפ םעד ןעז
 ר .ןטייט ךימ רע לָאו ,ךערב

 -רעד םיא טָאה ןוא ,ךלמ םּוצ ןעמוקעג בָאוי ןיא יי
 ןעמוקעג ויא רע ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ןפורעג רע טָאה .טלייצ

 רעד ּוצ םינפ ןייז ףיוא טקובענ ךיז טָאה ןוא ,ךלמ םּוצ
 .ןעמֹולָשבַא טשוקעג טָאה ךלמ רעד ןּוא .ךלמ ןרָאפ דרע

 םֹולָשבַא ךיז טָאה ,םעד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןואי =

 קיצפופ ןּוא ,דרעפ ןוא ןגָאװטײר ַא טפַאשעגניַא

 םֹולָשבַא .ןּוא*

 טנעלפ סָאװ ןַאמ רעדעװטעי ,ןעװעג זיא סע ןּוא ;רעױט
 ,טפשמ : רַאפ ךלמ םּוצ ןעמוק ףרַאד סָאװ גירק ַא ןּבָאה
 רעסָאװ .ןּופ | :טגָאזעג ןּוא םיא ּוצ ןפּורעג | םֹולָשבַא טָאה
 יד ןופ םענייא ןופ :טנָאועג רענעי טָאה ?וטסיּב טָאטש
 ּוצ םֹולָשבָא טָאה* .טכענק ןייד זיא לארׂשי ןּופ םיטבש

 ,עטבערעו ןוא עטוג ןעגייז תונעט ענייד עו :טגָאזעג םיא

 ואז = .ןרעהוצ | טיג ריד טעוו ךלמ ןופ רענייק רעּבָא
 ַא רַאפ ךימ ןעמ טכַאמ יַאװלה - :טגָאזעג טָאה םֹולָׁשבַא

 ךאמ רעדעװטעי  ןעמיק ל לָאז רימ ּוצ ןּוא | ,דנַאל ןיא טפוש
 .טייקיטכערעג ןָאטעג ןיוש םיא טלָאװ ךיא ;טפשמ ַא ןוא גירק ַא טָאה סָאװ

 ,טנַאה ךייז ןקערטשסיוא רע טגעלפ ױזַא ,םיא ּוצ ןקּוּב ּוצ ךיז טנענעג טָאה ןַאמ ַא , יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא* |

 :ןועלפ סָאװ ו לארׂשי יג וצ ךַאז עקיזָאדיד יװ .יױזַא ןָאטעג טָאה םֹולָשבַא ןוא* .ןשּוק םיא ןוא ,ןעמעננָא םיא ןוא |
 0 - .לארשי ןּופ רענעמ יד ןופ ץרַאה סָאד טעבנגעג טָאה םֹולָשבַא ןוא .ךלמ םּוצ טפשמ ַא רַאפ ןעמּוק

 ןּוא ,ךיד טעב ךיא ,ןייג ךימָאל :ךלמ םּוצ טגָאועג םֹולָשבַא טָאה ,רָאי קיצרעפ ןּופ ףוָס םּוצ ןעװעג ויא סע ןּואי |
 ןעו טבענק ןייד ןָאטעג רדנ ַא טָאה .רדנ ַא םורָאו* .ןּורבַח ןיא ,טָאג ּוצ ןָאטעג רדנ ַא ּבָאה ךיא סָאװ רדנ ןיימ ןלָאצַאּב
 ןעעד ךיא לעװ ,םִיַלָׁשּורי ןייק ןרעקמּוא טָאג ךימ טעװ ןרעקמּוא ביוא :ןנָאז וצ ױזַא ,םֶרָא ןיא רושג ןיא ןסעזעג ןיּב ךיא
 -,ןֹורבח ןייק ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןוא .םולשב ייג :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאהי .טָאג

 1 ןופ לוק םעד טרעה ריא יװ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,לארשי ןופ םיטבש עלַא ןיא סרעקּוקסיוא טקישעג טָאה םֹולָׁשבַא ּוא 9

 0 - .ןּורבָח ןיא ךלמ ןרָאװעג זיא םֹולָשבַא :ןגָאז ריא טלָאז ױזַא ,רפוש
 ."מּוא < ןעננַאגעג ןענייז סָאװ ענעפורעגטימ ,םִיַלָשּורי ןּופ ןַאמ טרעדנוה ייווצ ןעגנַאגעג ןענייז ןעמולָשבַא טימ ןּוא * =

 -.טסױװעג טינ ךַאז ןייק ןופ ןּבָאה יז ןוא ;טייהרעקידלוש

 ןופ ,טָאטש ןייז ןּופ ,ןדוד זופ ץעוו-לעב םעד ,ינוליג םעד לֵפֹוּתיחַא ךֶאנ טקישעג טָאה םֹולָשבַא ןּוא *
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 ןוא .רעפּפָאטפַאלש יד טכַאלשעג טָאה רע תעּב ,הליג

 ךיז טָאה קלָאּפ סָאד ןּוא ,קרַאטש ןעוועג זיא טנוּב רעד

 .ןעמֹולָשבַא םּורַא ןרעמרַאּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 :ןגָאז וצ יװַא ,ןדוד וצ רעגָאזנָא ןַא ןעמּוקעג זיא = |

 .ןעמֹולְשִּבַא ךָאנ זיא לארשי ןופ רענעמ יד ןּופ ץרַאה סָאד !

 טימ סָאװ טכענק ענייז עלַא ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּוא

 ,ןפױלטנַא רימָאל ןּוא ,ףיוא טייטש :םִיַלָׁשּורי ןיא םיא

 .ןעמֹולָשבַא ןופ גנונירטנַא ןייק ןּבָאה טינ ןלעװ רימ םורָאװ

 ןלײַארעטנּוא טינ ךיז לָאז רע יד ,ןײגוצקעװַא ךיז טלייָא

 ןוא ,וייב סָאד זדנּוא ףיוא ןעגנערב ןּוא ,ןגָאינָא ודנוא ןּוא

 יד ןּבָאה יי .דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ טָאטש יד ןגָאלש

 ןיימ סָאװ ץלַא יװ ױזַא :ךלמ םּוצ טגָאזעג ךלמ ןּופ טכענק
 ענייד ןענייז אד !ןלײװרעדסױא טעװ ךלמ רעד רַאה

 .טכענק |

 = וה ץנַאג ןייז ןוא ,ךלמ רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא יי

 יד ןוָאלעגרעּביא טָאה ךלמ רעד ןּוא .םיא ךָאנ טניזעג

 ךלמ רעד ןּוא ײ .זיוה סָאד ןטיה ּוצ רעּבײװסּפעק ןעצ |

 ןוא ,םיא ךָאנ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 עלַא ןוא * .קֶחרֶמיִתיֵּב ןיא .טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה יו

 ןוא ;םיא ײּברַאפ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז טכענק ענייו

 סקעז ,רעתנ עלָא ןוא ,םיתלפ עלַא ןוא םיתרּכ עלָא
 ,תַג ןופ םיא רעטניה ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןַאמ טרעדנוה
 .ךלמ ןרַאּפ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז

 2513 | וט |

 ץמא רשקה יה םיִחָכְוה-תֶאוָחְבוְּב המ וריעמ ד
 ךוּדלֶא דוגמה אב :םולָׁשְבַא-תֶא בָהְו ךלוה םפָהְו

 דוד רמאו :םּולָשְבַא ירא לֶאְרְשְי שיא"בל הָיָה רמאל די
 האל יִּכהַמְרְבִו ומוק םלָׁשיריִב יתִא-רָׁשֲא ויָדָבִ-לְכַל
 רֶהְמְיִדּפ תֵכָלְל ּיֵרֲהִמ םִלָׁשְבַא ינּפִמ הָמיִלְּפ ונָל"הְיְהִת
 -ייִפְל ריִעָה הָּכִהְו הָעְרָת--תֶא ֹוניִכְע חיִּדְִוונִׂשַהְ

 רָחְבִ-רֶׁשֲא לָכְּ ךלמה"לֶא דֵלּמִהייְבע ירְמאֹּיַו :בֶדָח וצ
 יקר ותיִּב-לֶכְוךלֶמַה או :ךידְכִע הגה ךלמה נד ₪

 יוצ - !תרּפה רֶמֶׁשִל םיִשְנַלְּפ םישָנ רשע תֶא ךלמַה בעמ

 וקָהְרִּמַה תיִּב וִדְמִט ויְָנַרְּב םִעָה--לֶכו ְךֶלֶּמַה אצה ז
 ילָמְ יִתַלְּפַה-לֶכְ ִתַרּכַה-לֶכְוֹולְי-לַע םיִרָבש ויָדְבֶע-לְכֶו חי

 . םיִרְבל תנמ ּולְנַרְב ּואָּבירֶׁשֲא שיא תוֶאְמַשש םיתגה
 לת הֶמָל יתגה יִתאלֶא ְךֶלֶמַה רֶמאֹיו :ֵלָּמַהינְּפ-לַע שי

 דםנו הֶּתַא יִרְכְנייּפ דֶלָּמַהיַסְע בֵׁשְו בוש ּונּתִא הָּתַא-ַנ
 ָמַע עא .םזיהו דָאוּב ! למת :ךמוקמל התא הל כ

 =תרָא בֵׁשָהְו בוש ךלוה יִנֲא-רְׁשֶא לע ךלוה יאו תֶכָלָל
 רקאמ ךקמהדתֶא יתא ןעו :תֶמֶאְו דקח ךמע יָא

 דָיְהִי רֶׁשֲא םֹוקְמַּב םא יִּכ ְךֶלֶּמַה יִנֹדֲא יחָו ההידיח
 ריי םָׁשיּכ םייחליסַא תֶוָמְלִסֶא ְךֶלֶּפִד יָנֹדֲא | םָׁש
 יתגה יא רבו רבעו ךל יַּתִא-לֶא ְךְח רֶמאַֹּו :דדְבע ככ

 לוק םיכופ ץֶרֶאָה-לָכְו +וִתַא רשא ףטהדלֶכְו ויָָׁנֲא-לָכְו
 -ילָכְו ןורדק לַחָנְּב רֵבֹע דֵלֶַּהְו םיִרְכִש םָעָחילָכְו לד

 .קירצדסנ הגהו !רבְרִּמַה-תֶא ְךֶרָד ןגפדלע םיִרְבִע םָעָה רכ
 וקצוו םיִהלֶאָה תירְּב ןורָא-תֶא םיִאָׂשָנ ותא םִיולַהלָכְו
 רֹוָבְעַלםִעָה-לָּכ םידע רֶתָיְבֶא לַעז םיהלֶאָה ןורָא-תֶא

 ןוִרָא-תֶא  בֵׁשָה קורָצְל ךֵלֶּמַה רָמאְמ +  ריעָהְדִמהנ

 נפשה הָוהְי יֵניֵעְּב ןח אָצְמָא--םִא רָעָה םיִהלֶאָה
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  ּבײלּב ןוא ,םּוא ךיז רעק !זדנּוא טימ ןייג ךיוא ּוד טסלָאז סָאװּוצ :תַג ןופ ןיִּתֶא ּוצ טגָאועג ךלמ רעד טָאה" |

 ןטכענ טשרע * .טרָא ןייד ןיא רענעּבירטרַאפ ַא ּוטסיּב ךיוא ןוא ,העדמערפ ָא טסיּב ּוד םורָאװ ,ךלמ םעד טימ

 ?ןכַאמ ךיז טעוו רימ ןיהּוװ ייג ןײלַא ךיא תעּב ,ודנּוא טימ ןייג ּוצ ןעלגָאװ ןכַאמ ריד ךיא לָאז טניה ןוא ,ןעמוקעג ּוטסיב

 ךלמ םעד טרעפטנעעג יַּתִא טָאה ** .טּפַאשיירט ןּוא דָאנעג ןיא ריד טימ רעדירב ענייד םּוא רעק ןּוא ,םּוא ךיז רעק

 רעד רָאה ןַײמ ּווו טרָא םעד ןיא ויולב זַא ,טּבעל ךלמ רעד רָאה ןיימ יװ יוזָא ןוא ,טּבעל טָאג יװ ווא :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ןּוא יי :ןיתא וצ טגָאזעג דוד טָאה* !טּכענק ןייד ןייז טעװ ןטרָאד רָאנ ,ןּבעל םּוצ ייס טיוט םּוצ ייס ,ןייז טעװ ךלמ

 = יםיא טימ סָאװ רעדניק עניילק עלַא ןוא ,ןשטנעמ ענייו עלַא ןּוא ,ןעגנַאנעגרעּבירַא תַג ןּופ יַּתִא ויא ,רעּבירַא יצ

 רעד ןּוא ;ןעגנַאגעגרעבירא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןעוו ,לוָק ןכיוה ַא ףיוא טנײװעג טָאה דנַאל עצנָאג סָאד ןּוא |

 ןוא * .רּבדמ ןּופ געװ םעד ןנעקַא ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא קלָאּפ עצנַאג .סָאד ןּוא ,ןורדק ךייט םעד רעּבירַא זיא ךלמ

 ןורָא םעד טלעטשעגקעװַא ןּבָאה ײז ןוא .דנּוּב סטָאג ןופ ןורָא םעד קידנעָארט ,םיא טימ םייול עלַא ןּוא קֹודָצ ךיוא טָא

 .טָאטש ןּופ ןייגרעּבירָא טקידנעעג טָאה קלָאּפ עצנַאג סָאד זיּב-ןעגנַאגעגפױרַא ויא רֶתָיבָא ךיוא--טָאג ןּופ

 טייקילעוטייל ןעניפעג לעװ ךיא ביוא .טָאטש ןיא טָאג ןופ ןורָא םעד םּוא רעק :ןקֹודצ ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה *



 2 ,וט-6, וט

 וכד יִּתְצַפָח אל רמאי הָּכ םִאְו ּוחְוְנתֶאְו ותא ינאךהו
 טללָמַה רָמאֵּו | ּויִעְּב בֹט רֶׁשֲאַּכ יִל-הֶׂש יה
 . םִֹלָׁשְּב ריִצָח הָבָׁש הָּתַא הָאֹורָה ןקפה | קדְצ-לֶא
 - {םֶכְּתִא טֶכיְִּב יִנְׁש רֶתָיְבָאְדְּב-ןֵתְנֹוהיו נב ץעמיחאו
 הכבד .אֹוב-ידַע רַבְרְמה תּוְבַעְּב ּהְמַהְמְתִמ יכנָא ואר

 טכ|וְרָא--תֶא רֶתָיְבָאְו קֹוָדָצ בש ;יל דיגהל םֶכָּמִעַמ !
 : םיתיזה חֹלֶעַמְב הל דֹוָדְו :םָׁש ּובְׁשָיַו .םלָׁשּירי םיִהֹלָאָה
 םעֶהי-לָּכָו ףַח ףלח אוְהְו יוּפָח ול שאר הָכֹובּו | הל
 אל דיִגַה דָוָדְו :הָכָבּו הָלֶע ולָעְו ושאר ׁשיִא ֹופָח ותֵאידְׁשֶא
 .-ָכַסיווד רֶמאֹּ םוִלָׁשְבַא"מעמיִרְׁשקַּ לָפהיִחֲא רמאל
 בלשארה-דע אָּב דְוָד יה הוה לֵפְהיִחֲא תצעחתא אג
 ישוח יתארקל הגה םיהלאל ם הְֲַׁשִ--רֶׁשֲא
 גל יחד ול רֶמאה : :וׁשאֹרילַע מָדֲאוֹוּתְנִתִכ עורק יִּכְרַאָה
 יל םָּׂשָּת יִעָה"ִמִאְו :אָשִמְל יֵלָע םיִחְו יִּתִא הרכש םֶא
 = שבא רַבָע הָיְהֶא ללמה ינא ְךֶדְבַ םולָׁשְבַאְל ֵת מאו
 זרצע תא יל הָּתְרַּפַהְו ףחבע גאו התעו אמ לא
 הל םכינהפה רָתְיְבֶאְו קֹוָדָצ םֶׁש מט .אולהו .!לְפְתיִחֲא
 קָָֹצִל דת למה תיפמ עַמְׁשִּמ רֶׁשֲא בהיפ היה

 לְץַעַמיִחֲא םֶהיֵנְב יִנָש םֶּמִע םשדהוה :םיִנֲהְּכַה רֶתָיְבֶאְלו |
 .רָבָדילְּכ ילא םֶדָיְּ ֶּתְַלְּׁ רֶתָיְבָאל ןֶתָנהיו .קּוצצל
 ל םוטשְבְאָו ריִעָה דוד הער ישוח אב זועמשה רֶׁשֲא
 | : :םַלָׁשורְי אוב

 ומ
 א תרעְביפמ רענ אָביִצ הגהו .שאלהמ עמ רַבָע דד
 | תל םיַמאָמ םֶהיֵלֲע םיִׁשְבֲה םידמָח דַמָצְ ותארקל
 :ןיי לבת ץיק הָאְמּו םיקומצ הא
 מַה תיקְל םיִרֹומֲחַח אָביִצ מא ךֶל הלָא-הְמ אָביִצ

 ליצכ גל =

 3 לאומש

 .ב =שֶא ךְלֶמַה רַמאָה
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 :טעוו ןוא ,ןרעקמוא ךימ רע טעו ,טָאג ןופ ןויוא יד ןיא
 טעוו רע ּביוא ןוא *  .גנוניווו ןייז ןוא םיא ןעז ןזָאל ךימ
 ןָאט רע לָאז ,ךיא ןיב ָאד ,'טינ ךיד ליוו ךיא, :ןגָאז יווא
 רעד ןּוא = = .ןניוא ענייז ןיא טוג זיא סע יװ ױזַא רימ טימ
 .ךיז רעק ;ּוטסעז :ןהפ םעד קֹודָצ ּוצ טנָאזעג טָאה ךלמ

 .ןָתָנֹוהי ןּוא ןוז ןייד ץעמיחַא ןוא ,טָאטש ןיא םולשב םּוא |
 ,ךייַא טימ .,ןיז סנדיב ערעייַא ,ןרָתָיבָא ןופ ןוז רעד
 ךופ ןעצולפ יד ןיא ןטלַאהפיוא ךיז לעװ ךיא ,טעו*
 ..ןגָאװצנָא רימ טרָאװ ַא ְךייַא ןופ טמוק סע זיּב ,רּבדמ

 םעד טרעקענמוא ןּבָאה רֶתָיבָא ןּוא קֹודָצ ןּוא +*
 .ןּבילּבעג ןטרָאד ןענייז יז ןוא ,םִיַלָשּורי ןייק טָאג ןּופ ןורָא
 .-רַה ןופ גנַאנּפױרַא םעד טימ ןעגנַאגענפױרַא זיא דוד ןּוא *'
 דצג זיא ּפָאק ןייז ןּוא ,טגײװעג ןּוא ןעגנַאגענפױרַא , םיִתיֵּזַה
 סָאד ןוא ;סעװרָאּב ןעננַאנעג זיא רע ןּוא ,טקעדרַאפ ןעוו
 רעכעלטיא טקעדרַאפ ןּבָאה םיא טימ סָאװ קלָאֿפ עצנַאג
 קידנעיינפיורא ןּוא ,ןעננַאגעגּפױרַא ןעניי יז ןוא , ּפָאק ןייז
 | | | .טנייוועג

 .לָפותיחא :ןגָאז וצ יא ,ןדוד טלייצרעד ןעמ טָאה יי

 0 ןוא ..ןעמולָשבָ טימ ךיז ןעוועטנוב סָאװ יד ןטיװצ ןיא
 | הצע י יד שירָאנַאב , טָאג ,ךיד טעּב ךיא :טנָאועג טָאה דוד

 -ןלָפֹותיִַא ןופ |

 | םעד | יב .ןעמוקעג זיא דוד יוו ,ןעװעג זיא סע ןוא יי
 טמוק םיא טשרע ,טָאג וצ ןטרָאד ךיז טקּוּב עמ סָאװ ץיפש

 ּוד וא :טנָאועג םיא ּוצ דוד טָאה" .ּפָאק ןייז ףיוא דרע ןוא ,ןסירעצ לדמעה ןייז טימ ,יּכרַא רעד יַׁשּוח ןגעקטנָא
 טסעװ ןּוא ,ןרעקמוא טָאטש ןיא ךיז טסעוו ּוד א .רעּבָא * .טסָאל ַא רימ ףיוא ןייז וטסעוו ,רימ טימ רעּבירַא טסיינ
 ןוא יָא לָאמַא ןופ ןעװעג ךיא ןיב טכענק סרעטָאפ ןַײד ;ךלמ ,טבענק ןייד ןייו לעװ ךיא, :ןעמֹולָשבַא ּוצ ןוָאז
 ןטרָאד ראד ןעגייז ריד טימ ןוא* .ןלָפּותיחא ןופ הצע יד ןרעטשרַאּפ רימ ּוטסעוו ,"טכענק ןייד ךיא ןיּב דנּוצַא
 ןוא קֹודָצ ןלייצרעד וטסלַּו ,זיֹוה סכלמ ןופ ןרעה טסעװ וד סָאװ טרָאװ ךעלטיא ,ויא ;םינהפ יד רֶתֶיבָא ןּוא קֹודָצ
 ריא טעװ ,סרָתְיבֶא ֶתנהי ךוא טקּודָצ ; ץֵעַמיחַא יז סנדיּב ערעיו יז טימ ָאד ןענייו ןטרָאד ,עז* :.םינהפ יד רֶתָיבֶא
 הא אפ יי  .ןרעה טעװ ריא סָאװ טרָאװ ךעלטיא ןקישוצ רימ יז ךרוד

 .םילָשוחי ןיא ןעמוקנָא טלָאועג ט טָאה םולָשבַא עו ,טָאטש ןיא ןעמוקענ ויא ,טניירפ רעטוג סדוד ,יִשּוח ןּוא

 -טנַא םיא א טמוק ןתָוביפמ ןּופ גנוי רעד ָאביצ טשרע .ץיפש ןופ ןעגנַאגעגקעװַא לטיב ַא ןעװעג ויא דוד יװ ןוא /
 ,סעקניזָאר ךעלטעב טרעדנוה ןּוא ,ןטיורב טרעדנוה ײװצ יז ףיוא ןוא ,ןעלוייא עטלטָאזעג רָאּפ ַא טימ ןנעק

 .ןייוו לגָאל ַא ןוא ,סביוארעמוז ךעלטניב טרעדנוה ןוא

 םעד רָאפ ןעלוייא יד :טגָאועג ָאביצ טָאה ריד יב עקיוָאדיד ןעניז סָאװ וצ ;ןָאביצ וצ טנָאועג ךלמ רעד טָאה? <
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 -רעמוז יד ןוא טיױרּב סָאד ןּוא ,ןטייר םוצ טניזעגזיוה סכלמ

 ןעקנירט םּוצ ןייוו רעד ןּוא ,ןסע םּוצ ןעגנּוי יד רַאפ סביוא

 עג ךלמ רעד טָאה* .רּבדמ ןיא ןטכַאמשרַאפ םעד רַאפ

 םּוצ טגָאזעג ָאביצ טָאה !ןּז סרַאה ןייד זיא ּווו ןוא :טגָאז

 טָאה רע םורָאװ ,םִיַלָשּורי ןיא ןּבילּבעג רע זיא ןָא :ךלמ

 ןרעקמּוא לארשי ןּופ זיוה סָאד רימ טעװ טניה :טגָאזעג

 ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה * .רעטָאפ ןיימ ןופ הכּולמ יד

 ויא ןתָשוביפמ וצ טרעהעג סָאװ גנידצלַא ,עז :;ןָאביצ

 ןעניפעג ךימָאל ;ךיז קּוּב ךיא :טגָאזעג ָאביצ טָאה .סנייד

 .ךלמ רַאה ןיימ ,ןגיוא ענייד ןיא טייקילעוטייל

 ,םירּוחַּב זיּב ןעמּוקעג זיא דוד ךלמ רעד יװ ןּוא *

 ןופ החפשמ רעד ןּופ ןַאמ ַא סױרַא טײג ןטרָאד ןּופ טשרע

 ןופ ןוז רעד יִעֹמִׁש ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ויוה סלּואָש

 ןפרָאװעג טָאה רע ןוא*  .קידנעייג טליש ןוא טײנ-ץָארג

 ךלמ ןּופ טכענק עלַא ףיוא ןּוא ,ןדוד ףיוא רענייטש טימ

 עג ןענייז םירוביג עלַא ןוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ;ןדוד

 ױזַא ןואי .רעקניל ןייז ןופ ןוא טייז רעטכער ןייו ןופ ןעוו

 יג ,סױרַא יג :ןטלָאשעג טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג יִעֹמָׁש טָאה

 .שטנעמ רעקיטכערטרעדינ ןּוא שטנעמ רעקיטולב סױרַא

 םעד ןופ טּולּב סָאדלַא ריד ףיוא טרעקעגמוא טָאה טָאג

 ,טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג טסיּב ּוד סָאװ ,ןלּואָש ןּופ זיוה

 ןייד ןופ טנַאה רעד ןיא הכּולמ יד ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא

 ַא לײװ ,קילנמוא ןייד ןיא ּוטסיּב טָא ןּוא .ןעמֹולָשבַא ןּו

 .וטסיב שטנעמ רעקיטולב

 16-3 ,זט |

 זרותשל ץייהְו םיענַה לוכאל ?יכַהְו םֶחְלַללו בפרל
 רֶמאַֹּו ךינֹדֲא-ְןֵּב היֵאְ למה רֶמאָיו :רָּבְרִּמַּב ףעה +

 זכיה רַמָא יִּכ םַלָׁשּוריִּב בשיי הגה ְלָפַהלֶא אָביִצ
 ךלפה רמו :יִבָא תּוכְלְממ תַא לֵאָרְׂשִי תי יל ּוביִׁשָי ד

 אאָביִצ רֶמאיו תשביפמל רֶׁשֲא לָּכ ל הגה אבצל
 ךלמה אָבו מַה י יד ּךניעְּב ןֵח-אָצִמֶא יִתיְִַּתְׁשִה
 "תיֵּמ תַחַּפְׁשִמִמ אצוי שיא םֶׁשִמ הגו םיִרוחַּב-רַע רֶוָד

 צב

 "לקס 3 :ללְקְמו אוָצָי אצי ארידב יעמש ומשּו לואש ו
 טבֶעָה-לֶכו דיי ףלמה יֵרְבִע-לֶּכ-תֶאְו דודדתַא םיִנָבַאָּב

 וללְקְּב יָעְמְש רָמָאדהְכ ו : :ולאמשמו ונימיִמ םיִרֹּבְַה-לֶכְ /

 הי לע ב ביִׁשַה :לָעיִלְּבַה שיאו םיִמָּדַה שיא אָצ אצ ח
 -תֶא הָוהְי ןתינ פחת ָּהְכַלְמ רֶׁשֲא לואָׁש-תיִב ימד לכ

 םיִמָּד ׁשיִא יִכ ד הב קו נב םוָלָשְבַא דיְּב הָלּולְּמַה <
 ללקי הֶּמָל ְךלֶּפַה-לֶא .לָורְצדִּב יִׁשיִבֲא רֶמאֹל :הָּתֶא 5

 | הדרי אָניהְרְּבִעֶא ךלמה ינדָא-תֶא הוה תמַה בלכה
 לכ .הירצ יְִּב םֶכָלְו ילדדמ למה רמאמ  :ושארהתַא !

 עודמ רמאי ימו דוָד--תֶא ללק ול רַמָא הָוהי יו ללי
 הגה ילְִע-לְּכ-לֶאְו שבא ַוָּד רֶמאֹּו :ןֵּכ הָתיִׂשָע אי

 דפ הָּתַייּכ ףַאְ יִׁשְפנ-תֶא שקבמ יעממ אָצָי-רֶׁשֲא ינְב
 הרָארָי ילוא :הָוהְי ול רַמָאייִכ לִי ול וחנה ימה 3

 זכה ותְלְלְק תַחַּת הביט יל דיה ביִשהְו ִנעְּב הָוהי
 | משו ' | רב וישנו רו דל :הֶזה ג

 םיִנָבֶאָּב לקסיו ללקינ ולה ותַמְעְל רָהָה עַלְָּב ללה
 םִעָה--לָכְו ךלמה אב !רפֶעּב רַּפְִו ֹותָמִעָל די
 שיא םָעָה-לֶכְו םולָׁשְבַאְו :םש שפנו םיפיע וּתִא-רֶׁשֲא יי
 אָּכרֶׁשֲאַּכ יהיו :וָתִא לָּפְתיִחֲאַו םלשורי ואָּב לֶאְרְשִי =

 ישא 'שוח רֶמאי םולָׁשְבַא-לֶא דוד הע יִּכרַאָהיֵשֹוח

 קוסס עצמאב אקספ גי = קת 2 קיכ | קהָּכ *  קדלחהה 2 'ק להו 'ב

 ןיימ ןטליש טנוה רעטיוט רעקיזָאדרעד לָאז סָאװרַאפ :ךלמ םּוצ טנָאזעג ןהָיורצ ןּופ ןוז רעד יִשיִבָא טָאה* |

 ךלמ רעד טָאה* .ןעמענּפָארַא ּפָאק םעד םיא לעװ ךיא ןּוא ,ןײגרעּבירַא ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל ?ךלמ םעד רַאה

 טליש :ןסייהעג םיא טָאה טָאנ ליי סָאד ויא ,טליש רע ביוא ןהָיּורצ ןופ ןיז ,ךייַא טימ ןָא ךיז ךיא רעק סָאװ :טנָאועג

 ?ױזַא וטסּוט סָאװרַאפ :ןגָאז ןעק רעוו ןּוא ;ןדוד

 טכוו דײװעגניא עניימ ןופ סױרַא זיא סָאװ ןּוז ןיימ ,עז :טכענק ענייו עלַא ּוצ ןּוא ןיֵשיבַא ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןּוא א |

 רשפא יי .ןסייהענ םיא טָאה טָאג םורָאװ ,ןטליש רע לָאז ןוא ,םיא טוָאל ?רענימינּב רעד דנּוצַא ןיוש יוו טניה ,ןּבעל ןיימ

 .גָאט ןקיטנייה ןהללק ןייז רַאפ סטונ ןרעקמּוא רימ טעװ טָאג ןוא ,גיוא ןיימ ןעז טָאג טעװ

 ןעגנַאנעג ,םיא ןגעקַא גרַאּב טייו ןייּב ןעגנַאגעג זיא יִעַמָש ןּוא ,געװ ןפיוא ןעגנַאנעג ןענייז ןשטנעמ ענייז ןוא דוד ןּוא

 .ביוטש טימ ןטָאשעג ןּוא ,םיא ןגעקַא רענייטש טימ ןפרָאװענ ןּוא ,ןטלָאשעג ןּוא

 .ןטרָאד טּורעגּפָא ךיז טָאה רע ןּוא :עדימ ןעמוקעגנָא ןענייז םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ךלמ רעד ןּוא :+

 טימ לָפֹוּתיחַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעגנָא ענו ,לארשי ןּופ רענעמ יד ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא םֹולָשבַא ןוא 5

 | .םיא

 וצ טגָאזעג ישוח טָאה ,ןעמֹולָשבַא ּוצ ןעמוקעג זיא ,טניירפ רעטוג סדוד ,יּכרַא רעד יִשּוח זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא יי
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 י =לֶא שב רַמא :ךלֶמַה יחי י ךלמה יז יִתְו םֹולָשְבַא |
 : ףערהתֶא ֶכְלָחְאל הָמְל ףעְרְדדתֶא סח הֶז ישוח
 זי םַעָחְו הוי רַחְּב רֶׁשֲא יִּכ א5 םלָׁשְבַא-לָא יַׁשּוח רֶמאֹּ

 שי תינשהו :בשא ֹוּמִאְו הָיְהַא אל לֵאָרְׂשְי ׁשיִא-לָכְו הוה |
 ְךיִבָא ִנְפַל יִּתְדַבָע רֶׁשֲאַּכ נב ינָפל אּולַה דֹבֶעא נָא ימל
 ג ּובָה לָפְהיִחֲא-לֶא םולָׁשְבַא רמו - :ךֶנָפִל הָיְחֶא ןכ
 אכ אֹוםלָׁשְבַא-לָא טפתיחא רמאמ !הָׂשֲענהַמ הָצִע םֶכְל
 = -לָּכ עַמָׁשְו תוְּבַה רָמְשל חגה רֶׁשֲא יבא ישֶנלָּפלֶא
 ;ךֵּתֶא רֶׁשֲא-לְּכיִדָי וקָוחְו יבָאדתֶא שאני לֶאְרְשי
 בכ יׁשְנלַפ-לֶא םֹולָׁשְבַא אָ ֶגַה "לע לֶהֶאָה םולָׁשְבַאְל ו
 כ םיִמּיַּב ץַצי רֶׁשֲא .לפמיִחֲא תצעו :לֶאְרָשילָּכ יניעְל ובא
 תצְעלָּפ ןפ םיהלאָה רבְדּב | :-לַאש רֶׁשֲאַּכ םֶהָה
 :םֶלָשְבַאְלְדְ לי לפח

 תרה
 א רשע"סינש אָניחְרַחְבֶא טְלָׁשְבַא-לֶא לְָהיִחֲא רַמא
 כ אֹוָבָאְו :הלילה רֶוָד"יִרֲחַא הָפּדְרֶאְו הָמיִקֶאְו ׁשיִא טְלֶא
 -כָּכ םֶנָו ותא ִתְדַרֲהִהְו םִירָי הפרו 5 אּוָהְו ויָלָע
 :-לָכ הָביִׁשָאְו וּדבִל ךֶמַהתֶא י יִתיִּכִהְו וָּתִא-רֶׁשֲא םָעָה
 -יכָּכ ׁשֵּקַבְמ הָּתַא רֶׁשֲא ׂשיִאָה לֵּכַה ביִׁשְכ ןילא םָעָה
 - רָיניעְבּו םלְָׁבַ ינעּב רֶבָדַה רָשיימ :םֹולָׁש הָיְהִי םָעָה
 החג אָג אָרְק םֹולָׁשְבַא "למאה :לארשי ינְולְּ
 ויַׁשּוח אביו :אוהדםנ ויפְבִדהַמ הָעְמְׁשִנְו יִכְראָה מוחל
 קרה רֶבִּדּכ רמאל וילא םוטשבא + רַמאיו .םולָשבַא-לָא
 { רֶּבַד הָּתַא ןיַא--םַא וָרָבָּד--תֶא הֶׂשֶעַנֲה לֵפֹתיִחֲא כד

 !-רֶׁשֲא הצעה הָבֹוטדאָל םִלָשְכַאילֶא ישוח רֶמאֹּיַ
 חָּתְעְַי התא ישוח רֶמאֹּיַו :תאוה םִעָּפַּב לתיחֲא ץַצָי
 הרֶּמִה שָפָ יִרְמּו הָמַה םיִרֹּבִג יִּכ ויָׁשָנֲא-תֶאְו ךיבָא-תֶא

 בוחכ אלו ירק שיא הכ | = ירק  תי ,זט
 ַא יװ ױװַא ןעוועג געס ענעי

 1 וי ב לאומש
 !ךלמ רעד לָאז ןבעל !ךלמ רעד לָאז ןּבעל :ןעמֹולָשבַא
 .טײקיצניג ןייד סָאד ויא :ןישוח וצ טגָאועג םֹולָשבַא טָאה יי
 טימ ןעגנַאגעג טינ וטסיב סָאװרַאפ ?טניירפ ןטּוג ןייד ּוצ
 :ןעמֹולָשבַא וצ טגָאזעג יֵשוח טָאה**  ?טניירפ ןטוג ןייד
 עלַא ןוא קלֶאפ עקיזָאדסָאד ןוא טָאג ןעמעוו טרעיינ !ןיינ
 / רעהעג םיא ּוצ ,טלייוורעדסיוא ןּבָאה לארשי ןופ רענעמ
 = ,סנטײװצ ןוא * .ןּבײלּב ךיא ליוו םיא טימ ןּוא ,ךיא
 ךיא יװ יװַא ;ןיז ןייז יב ךָאד ?עניד ךיא לעװ ןעמעוו
 .ריד ייב ןייז ךיא לעװ יװַא ,רעטָאפ ןייד ייּב טנידעג ּבָאה

 יג :ןלָפֹוּתיחַא ּוצ טגָאועג טָאה םֹולָשבַא ןּוא :

 טגָאזעג לֶפֹותיחַא טָאה יי .ןָאט ןלָאז רימ סָאװ הצע רעײַא
 ,רעטָאפ ןייד ןופ רעּבײװסּפעק יד וצ םּוק :ןעמֹולָשבַא ּוצ |

 ץנַאג זַא ןוא .ויוה סָאד ןטיה ּוצ ןזָאלעג טָאה רע סָאװ

 ןייד ייב טסואימרַאפ ךיז טסָאה ּוד זַא ,ןרעה טעוו לארשי

 סָאװ עלַא ןופ טנעה יד ןרעוו קרַאטש ןלעװ יװַא ,רעטָאפ

 ,ריד טימ

 ןעמֹולָשבַא רַאפ טלעצעג ַא טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה יי

 רעּבײװטּפעק יד ּוצ ןעמוקעג זיא םֹולָשבַא ןּוא ,ךַאד ןפיוא

 - .לארש ץנַאג ןופ ןיוא יד רַאפ רעטָאפ ןייז ןּופ

 ןיא זיא ,ט טהצַעעג טָאה לָפֹוּתיחַא סָאװ הצע ַא ןּוא 5

 םעד ייּב ןגערפ לָאו שטנעמ ַא
 ..ןעמֹולָשבַא יב יס ןדוד | "ב ייס ןלָפֹוּתיחַא ןופ הצע עכעלטיא ןעוועג ויא יוזַא .טָאנ ןופ טרָאװ

 לעװ ךיא ןוא ,ןַאמ טנויוט ףלעווצ ןביילקסיוא טשרָאקַא ךימָאל :ןצמֹולָשבַא וצ טגָאזעג טָאה לֵפֹוּתיחַא ןּוא זי
 ,קיטנעהּפָא ןוא דימ זיא רע ןעוו םיא ףיוא ןעמּוק לעװ ךיא ןּוא * .טכַאנ *ד ןדוד ןגָאיכָאנ לעוו ןוא ,ןייטשפיוא

 = ךלמ םעד ןגָאלשרעד לעוו ךיא ןּוא ,ןפיולטנַא טעװ םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאנ סָאד ןוא ,ןקערשרעד םיא לעװ ןּוא |
 וד סָאװ ןַאמ רעד !ץּוחַאנ ןרעקמוא ךיז ןלעװ עלַא זַא .קלָאפ עצנַאג סָאד ריד וצ ןרעקמוא לעװ ךיא ןּוא* ;ןײלַא
 .דירפ ןיא ןייז קלָאפ עצנַאג סָאד טעװ ,טסכוז

 םֹולָשבַא ןואי .לארשי ןופ עטסטלע עלַא ןופ ןגיוא יד יא ןּוא ,ןעמולָשבַא ןּופ ןגיוא יד ןיא ךיילג ןעוועג ךַאז יד זיא+ =
 .ליומ ןייז ןיא סָאװ ךיוא ןרעה ! רימָאל ןוא ,יּכרַא םעד ישוח ,ךיד טעּב ךיא ,ךיוא ףּור :טגָאזעג טָאה

 טָאה טרָאוו עקיזָאדסָאד יװ ױװַא :ןגָאז ּוצ ױזַא , טנָאזעג םיא ּוצ טָאה םֹולָשבַא ןּוא ,ןעמֹולָשבַא ּצ יַׁשּוח ןעמיקעג אי

 יד זיא טוג טינ :ןעמֹולָשבַא ּוצ טגָאזענ ישוח טָאהי .ּוד דער !טינ רעדָא טרָאװ ןייז טיול ןָאט רימ ןלָאז .טדערעג לֵפֹוּתיִחַא
 ןענייז ייז זַא ,ןשטנעמ ענייז ןּוא רעטָאפ ןייד טסנעק ּוד :טנָאזענ טָאה ישוח ןוא * .לָאמ סָאד טהצע לָפֹוּתיחַא סָאװ הצע



032 

 ַא יװ ױזַא ,טימעג ןיא טרעטיּברַאפ ןענייז יז ןוא ,םירֹוּבינ

 ןייד ויא ךיוא ;עגנּוי עריא ןּופ טּבױרַאּב דלעפ ןיא עטנירעב

 ןטימ ןקיטכענ טינ טעוו רע ןוא ,המחלמ ןופ ןַאמ ַא רעטָאּפ

 יד ןופ רענייא ןיא ןטלַאהַאּב דנּוצַא רע זיא טָא" .קלָאפ

 טעװ סע ןוא ;רעטרע יד ןּופ םענייא ןיא רעדָא ,רעּבירג

 ןּוא ,ּבײהנָא ןיא ןלַאפנײרַא יז ןיא טעװ רעצימע זַא .ןיי

 ןעוועג ויא הלפמ ַא :ןגָאז רע טעוו ,ןרעה טעװ רערעה ַא

 ןּוא * .ןעמֹולָשבַא רעטניה סָאװ קלָאפ םעד ןשיװצ

 ץרַאה ןייז סָאװ ,גנוי רעשידלעה ַא ויא סָאװ רעד וליפָא

 "עצ ןצנַאג ןיא טעװ ,בייל ַא ןופ ץרַאה סָאד יװ ױזַא זיא

 רעטָאפ ןייד זַא סײװ לארשי ץנַאג םורָאװ ,ןרעװ ןעגנַאג

 .ןעגנּוי עשידלעה ןענייז םיא טימ סָאװ יד ןּוא ,רוּביִג ַא זיא

 טלמַאזעגנייַא לָאו טלמַאזעגנײָא זַא הצע ךיא רעּבָא! ג

 ,עַבָשירַאּב זיּב ןוא ןֶד ןּופ ,ריד םּורַא לארׂשי ץנַאג ןרעװ

 ןײלַא ּוד ןּוא ,טייקליפ ןיא םי םייּב סָאװ דמַאז רעד יװ ױזַא

 ףיוא ןעמּוק ןלעװ רימ זַא ןּוא* .המחלמ ןיא ןייג טסלָאז

 ךיז טניפעג רע סָאװ רעטרע יד ןּופ םעניא ןיא םיא

 סע יװ ױזַא ,םיא ףיוא ןזָאלּפָארַא ךיז רימ ןלעװ ,ןטרָאד

 עלַא ןּופ ןּוא םיא ןּופ ןוא ;דרע רעד ףיוא יוט רעד טלָאּפ

 .ןּבײלּב טינ רענייא וליפָא טעוו ,םיא טימ סָאװ ןשטנעמ |

 ץנַאג ןלעװ ,טָאטש ןיא ןּבײלקנײרַא ךיז טעװ רע זַא ןוא יי

 ןוא ,קירטש טָאטש רענעי ּוצ ןגָארטּפױרַא ןוָאל לארשי

 ךיז טעוו ןטרָאד ויּב ,לָאט ןיא ןּפעלשּפָארַא סע ןלעװ רימ

 .ןעניפעג טינ לדנייטש ַא וליּפַא

 209! ק ּב לאומש

 -תֶא ןיִלָי אלו החל שיא ְךיִבָאְו הֶדָׂשִּב לּוּכִׁש בֶדֶּכ

 רַהַאְּב וא םיִתָחְּפַה תַחַאְּב אָּכְחְנאּוה הֶתַע הוה :םִעָה ט

 רַמָאְו עץמשה עַמָׁשְו הלֶחְּתַּכ 8 םֶהָּב לָפְנִּכ הָיָהְ תֶמֹוקְּמַה

 ךְּבסִנ אּוָהְ !םֶלָׁשְבַא יִרֲחַא רֶׁשֲא םֶעָּב הָפְנַמ כה |

 "כ ַעֵרֹיֵּכ סמי סמה הָיְרַאָה בל ובל רשא ליד

 ִתְִָ יכ :ותַא רֶׁשֲא ליַחיינְבּ יבא רָּבְיִכ סאָרְׂשִי א

 עַבָש רֵאְּב--דעְו ןדמ טָאְרְׂשִ--לֶכ ףילע ףסָאי ףכָאה

 ּונאָבּו :בֶרֶּקַּב םיכלה ךיֶנָפּו ברל םִיַהילֲעירֶׁשַא לוֲחַּכ בי

 רֶׁשֲאַּכ לע ּונֲחַנְו םָש אָצְמִנ רֶׁשֲא תמוקמה האב ויָלֵא -

 -רֶׁשֲא םיִׁשנֲאַה-לֶכבּו וכ רַתֹול אל הָמְראָה-לע לטה לפי

 ילאָרְׂשי-לָב ּואיׂשהְ ףסאי ריעילָאלטַאו ;רֶהָא-ַגֹוִּתִא וי

 -רֶׁשֲא דע לחנהדדע !תא נְבַחסְו יִלָבָח איִהַה ריִעָה-לֶא

 ׁשיא-לָכְו םולָׁשְבַא רֶמאַֹּו = :רורציסנ םש אָצְמְניאְל די

 לָפְתיִחֲא | תַצעַמ יִּכְרַאָה יִׁשּוח תַצֲע הָבֹומ .לֵאָרׂשי

 רּובֲעַבְל הָבוטַה לפתיחא תַצֲע"תֶא רֶפָהְל הָּוִצ הָוהיו

 ישוח רֶמאֵּה  :הָעָרָהתֶא םֹולָׁשְבַא-לֶא הָוהְי איִבָה וט

 טָפֹולִחֲא ץעי תאו תאְּכ םיֲִהְַּ בֶתְָבָא-לֶאְו קודצהלַא
 :יִנָא יתצַעְי תאו תאְכו לארשי  יגקז תא םלָׁשְבַא-תֶא

 הלילה לּתילַא רמאל רודל ודיגהו הָרֵהְמ וקלש התו ו

 ףלמל עלְבְי ןֵּפ רֹוָבֲעַּת רוָבָע םנָו רֶּבְרִּמַה תָֹבְרעְּב

 ןיעְּב םיִדְמע ץעמיִחַאָו ןֶעָנהיִו :וִתא רֶׁשֲא םֶעָה-לֶבָלּו

 ודיגהו וכלי מָה םֶהָל הָדינִהְו הֶחְּפִּׁשַה הָכְלִהְו לגר

 אֵדָיו !הָריִפִה אובְל תֹואְרַהְל וכ אֵל יִּכ ו .ךלֶמל חי
 אבו הָרֵהְמ םֶיִנְׁש וכל םֶלָׁשְבַאְל יו רענ םָתֹא

 {םֵׁש ּודְדָיַו וָרְצֲחַּב רַאְב ול םיִרְחַבְּב .שיִא-תיּבילֶא

 .חָמְִּׁתַורַאָּבַה פע י ְךכֶּמַה-תֶא ׂשֶרפִּתַו הֶׂשֶאָה ֵקִּתַו ש

 -לָא ולא ֵדְבִע אָבִיו !רָבָּד עדונ אלָו תָֹפְרָה ויָלָע >

 יפ מס שי לעאכ קוספ ,עצמאב אקסס די ליעלמ ק רחאב ב

 ןופ הצע יד יו רעסעב ויא יּכרַא םעד יִשּוח ןופ הצע יד :לארשי ןּופ רענעמ עלַא ןוא םֹולָשבַא טגָאזעג טָאה +

 יב סָאד ןעגנערּב לָאז טָאג ידּכ ,ןלָפֹוּתיחַא ןופ הצע עטוג יד ןרעטשרַאפ ּוצ טרעשאב טָאה טָאג םורָאװ .ןלָפֹוּתיחַא

 | | .ןעמֹולָשבַא ףיוא

 ןוא ןעמֹולָשבַא טהצֲעעג לָפֹוּתיחַא טָאה יװַא ןּוא ױזַא :םינהפ יד רֶתָיבָא ּוצ ןוא קֹודָצ ּוצ טגָאזעג טָאה יִשּוח ןּוא :י

 וצ יװַא ,ןדוד ןָא טגָאז ןוא ךיג ףיוא טקיש ,דנּוצַא ןוא * .טהצַעעג ךיא ּבָאה יװַא ןוא ױזַא ןוא ,לארשי ןּופ עטסטלע יד

 ןּוא ךלמ רעד ידּב ,ןײגרעּבירַא ּוטזומ ןיינרעּבירַא רָאנ ,רּבדמ ןופ ןעניולפ יד ןיא טכַאנ יד ןקיטכענ טינ טסלָאז :ןגָאז

 | | .ןרעװ טכַארּבעגמּוא טינ ןלָאז םיא טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד

 ןגעלפ יי ןּוא ,ןלייצרעד ייז ןּוא ןייג טגעלפ טסניד ַא ןּוא ,לנורְךיִע ןיא ןענַאטשעג ןענייז ץַעַמיחַא ןּוא ןֶתָנֹוהי ןוא יי

 .טָאטש ןיא ןעמוקוצנײרַא ןוײװ טרָאטעג טינ ךיז ןּבָאה ייז םורָאװ ;ןדוד ךלמ םעד ןלייצרעד ןּוא ןייג

 -עג ןענייז ןוא ,קעװַא .ךיג ףיוא עדייב יז ןענייו .ןעמֹולָשבַא טלייצרעד טָאה רע ןּוא ,ןעזרעד לגניי ַא ייז טָאה :*

 טרעדינעגּפָארַא ייז ןּבָאה ,ףיוה ןייו ןיא םענּורּב ַא טַאהעג טָאה רע ןּוא ;םירּוחַּב ןיא ןַאמ ַא ןופ זיוה םעד ּוצ ןעמוק

 -סיוא טָאה ןּוא ,םענּורּב ןופ גנונעפע רעד רעּביא עקעד ַא טײרּפשעגרעּבירַא טָאה ןּוא ןעמונעג טָאה יורפ יד ןּוא * .ןיהַא -

 רעד ּוצ ןעמֹוקעג ןענייז טכענק סמֹלָשבַא| ןוא * .קיטנָאק ןעװעג טינ ןיא ךָאז ןייק ןוא ,ץירג ףיורעד טיײרּטשעג



 מאת תהי ץֵעְמיִחֲא הא מא התיבה  הֶׁשֶאָה
 ּובְׁשוּואָצְמ אלו ושקפוו םִיָּמַה לעמ בע השאה טה
 אכ וכל רַאְּבַהְמ לע םֶמְכָל יבחַא ! יה .;םלָׁשי
 דרֵהְמ וָרְכעְו ומוק דוד-לָא ורפאל ךול ! דלמל ודנמ
 בנד טָקָ 1 :לֶפתיחַ םֶכיֵלֲע ץע הָּפָכיֵּכ מרא
 רקבה רואידע ןְדְריה-תֶא ורבע ותא רשא םֶעֶהילֶמו
 כ לֶפְתיִתֲאַו :ןדזריקתֶא רבעדאל רֶׁשֲא רצָעְג אָל דחאדדע
 ךליו טק רומָחְהדתַא שפחינ לתצע התשע אל יִּכ האר
 רָבָקְּב רק תמי קנו ותיּבְילֶא ושב .הינ"לא ֹותִב-לֶא
 רנדתֶא רבָע טלשבאו המיחמ אב הָה  ּודִבָא
 הכ םש אָשַמָעְדתֶפְו :'ִמע לאְרְשי ׁשיִאילְכְו אוה ןדריה
 משו ׁשיִאְרִּב אָׂשְמעַו אָמְצַה-לפ םָאי תחת לָׁשְבַא
 תרוחא שחנהתב לֶניִבָאילֶא אָּבירֶׁשֲא ילֲאְרְׂשיֵה אָרְתִי
 כ {ֶעְלִנַה ץֶרא םלשבאו לאְרְשי ןחמ 1בָאװ םָא היורְצ

 מ תפרמ שמְנְרַב יבשו הָמָיְנֲחַמ דוד אבְכ יה |
 ידַעְלַה ילזרבו רָבְד אלמ לֶאיִמְְּב ריִכָמּ ומי
 חכ ןרַמָקְו םירעשו םיִטחְו רצוי ילכו תופסו בֶכְשִמ :םיִלָנְרמ

 טכ תופשו ןאצו הֶאָמָחְו שבדו :יִלָקְו םישדעו לופו ילמו |
 םָעָה ורְֶא יב כאל ותא"רָשא עו וָדְל ושינה רה
 = י -יוערִמ אֵמָצְ ה פת = בער

 א םיפלא דר ירש טאל םשיו ותא רשא םַעָה"תֶא דוד ר :
 = ב באויב תישלשה םִעָהִתֶא ד .חלַשיו :תואמ יל
 תרֶשְלָשהְו בא יִהֶא הָיּורְצִג ישיבָא די תיִׁשלְׁשַהְ
 צי םעָהילֶא למה רמאפ * - ץותיא דב
 / גםנחםא יִּכ אצִת אֵל םָעָה רמאה  :םָכָמִע ינאזסנ אא
 ומישי"אל וִעְצַח ותמי בל ונלא מישאל םּנ

 6 ב5 ווקס, קמ שב כ , זי

 6000000008 ּב לאומש
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 ןוא ץֵעַמיִתַא .ןענייז וו :טגָאזעג ןּבָאה ןוא ,זיוה ןיא יורפ
 *רעּבירַא ןענייז ייו :טגָאזעג ייז וצ יורפ יד טָאה ָמָנּוהי
 ןּבָאה ןוא ,טכוועג ייז ןּבָאה .םָארטשרעסַאװ םעד ןעגנַאגעג

 .םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמוא ךיו ןּבָאה יז ןוא ;ןענופענ טינ -

 יז ןענייז ,ןיינקעווַא רעייז ךֶאנ ןעוועג זיא סע ןוא 1

 ןֿבָאה ןוא ןעגנַאנעג ןענייז ןוא ,םענורב ןופ ןעמּוקעופיורַא
 :ןדוד ּוצ טנָאזעג ןֿבָאה יז ןוא ,ןדוד ךלמ םעד טלייצרעד

 ,רעסַאװ םעד ךיג ףיוא רעֿבירַא טייג ןוא ףיוא טיטש
 ,ךייַא ןגעקַא טהצֲעעג לֶפֹומיזַא טָאה יווָא םורָאװ

 קלָאפ :עצנַאג סָאד ןּוא דוד ןענַאטשעגפױא ןא* =
 ;ןדרַי םעד ןעננַאנעגרעּבירַא ןענייז יז ןוא ,םיא טימ סָאװ
 -עג טי רענייא לֶאמּוצ טָאה ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןויב
 .ןדרי םעד ןעגנַאנעגרעּבירַא טינ זיא סָאװ .טלעפ

 יעג טינ זיא הצע ןייז זַא ןעועג טָאה לָפֹוּתיחַא וא" ==
 ןוא ,לֹוײא םעד טלטָאזעגנָא טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ןָאט
 ןייז ּוצ ,ויוה ןייו וצ קעװַא ויא ןוא ,ןענאטשענפיוא זיא
 ו ,טניועגזיױה ןײז וצ הָאְַצ ןייז טגָאועג טָאה רע ןוא ,טָאטש
 ןוא ,ןברָאטשעג זיא רע ןּוא| ;ןעונַאהעגפיוא ךיז טָאה ןוא
 - ..רָעטָאּפ ןייו ןופ רבק םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא

 םֹולָׁשבַא ןוא ;םִיַנחַמ ןייק ןעמּוקעגנָא זיא דוד ןּוא **
 ןּופ רענעמ עלַא ןוא רע ,ןדֹרַי םעד ןעגנַאנעגרעּבירַא זיא
 ."פיוא םולָשבַא טָאה ןָאׂשְמַע ןוא 28 .םיא טימ סָאװ לארשי

 ןיא ָאְשָמְע ןוא .ליח .ןרעּביא טרָא סֹבָאֹוי .ףיוא טצעזעג |
 א .ןשחו ןופ רעטכָאט רעד לָניִבָא ּוצ ןעמּוקעג זיא סָאװ ,ילַארׂשִי רעד ָארתִי ןעמָאנ ןטימ ןַאמ א ןופ ו רעד ןעװענ

 .דָעֹלִג דנַאל ןיא טרענַאלעג ןּבָאה םֹולָשבַא ןוא לארשי ןוא * .רעטומ סבא ,הָיֹורצ ןופ .רעטסעװש |
 יד ו ןופ הָּבִר .ןופ ,ןשָחְ ןופ ןוז רעד יבש וטֶאהנ יװַא ,םִיַנחַמ ןייק ןעמּוקעגנָא ולא דוד יװ ,ןעװעג זיא סע ןואי 2

 -טעּב טכַארּבעג * : ,םילגור ןּופ רעדָעלָג רעד יֵלְורַּב ןוא , רָבד-ֹול ןופ ,ןלַאימַע ןופ ןוז רעד ריכָמ ןוא ןֹומַע ןּופ רעדניק
 ןוא ,ךעלּבעּב ןּוא ,ןעגנַאז עטנערּבעג ןוא ,לעמ ןּוא ,ןטשרעג ןוא ץַײװ ןוא ,םילּכ ענעמייל ןּוא ,טנקעּב ןּוא | ,טנַאװעג
 קלָאֿפ םעד רָאפ .ןוא ןדוד \ רַאפ ,זעק ענרעדניר ןּוא ,ףָאש ןּוא ,טנַאמש ןּוא ,קינָאה ןוא* ,סעּברַא עטנערּבעג ןּוא ,ןודניל
 0 .רבדמ רעד ןיא קיטשרָאד ןּוא דימ ןוא קירעגנוה זיא קלָאפ סָאד .:טגָאזעג ןּבָאה יז םורָאװ :ןסע םּוצ ,םיא טימ סָאװ

 ןופ טיילטפיוה יז רעביא טכַאמעג טָאה רע ןוא ,םיא טימ סָאװ קלָאפ סָאד .טל*צעגרעביא טָאה דוד ןּוא ! -ןייז
 טנַאה רעד רעטנוא לטירד ַא ,קלָאפ סָאד טקישעג טָאה דוד ןוא* .טרעדנוה ןּופ טײלטּפױה ןּוא טנויוט |

 לטירד .ַא ןוא ,רעדורב סבָאוי ,ןהיורצ ןופ ךיז םעד יַשיִבַא ןופ טנַאה רעד רעטנוא לטירד ַא ןוא ,ןבָאֹו ומ
 .*סױרַא ךיוא .ךיא לצװ ןײנטױרַא :קלָאפ םוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא .תַג ןוֿפ ןיַּתִא ןופ טנַאה רעד רעטנוא
 ,ןפיולטנַא רימ ןלעװ ןֿפױלטנַא ּביֹוא םורָאװ ;ןײנסױרַא טינ טסלָאז :טגָאזעג קלָאֿפ סָאד טָאה* .ְךייַא טימ ןייג
 ןגייל טינ זדנוא ףיֹוא ןעמ טעו ,ןעמוקמוא ןלָאז ןלנוא ןופ טפלעה א וליפַא ןוא ;טפַא ןייק וייל טינ ודנוא ףיוא ןעמ טעו
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 דיִּכ בוט הָּתִעְו םיִפָלֲא הָרָשע ּונָמְכ התַפיִּכ בל ללא ןופ טנויוט ןעצ יװ ױזַא דנּוצַא טסיב ּוד רעּבָא ;טכַא ןייק

 -רֶשַא למה ָהיִלֶא רֶמאַה - :רלעל י ריִעֵמ ּונָּכ-הֶיְהִת ד |
 -לָמְו רעשה ךי-לָא למד רַמֲעַיַו הֶׂשעַא םֶכיֵניֵעְּב מִי

 בָאוי--תֶא ךֶלֶּמַה וציו :םיִפְלֲאַלְו תִֹאְמִל ּואְצי םָעָה ה

 םםולָׁשְבַאְל רענל ילדטַאְל רמאל ! ֵּתִא-תֶאָו יִׁשיִבֲא-תֶאָו | .ןָאט ךיא לעװ ,ןגיוא ערעײַא ןיא טוג זיא

 רבדלע םיִרָּׂשַה-לַּכיתֶא ךלמה תּוְַּבּועְמִׁש םֶעָה-לָכְ ןופ טײז ןייב טלעטשעג ךיז טָאה ךלמ רעד ןּוא

 יהָּתַו לארשי תאָרקל הָדָּׂשַה םִעָה אבו ;םֹלָׁשְבַא | ןיא ןעגַאנעגסױרַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,רעיוט

 נפ לארשי םע םֶש ופצעו :םִיָרְפֶא רֵעַיְב הָמָחְלִּמַה

 םיִרְשָע אּוהַה םִיַּב הָלֹודְנ הָפְּנִּמַה טְׁשייִהְּתַו ךוד יִדְבַע | /

 ץֶרָאָה-לָכ יפיע תֹוָצְפִנ הָמָחְלמַה םֵׁשייהְּתַו :ףלַא ח -  ןוא ןץישיבא ןוא ןבָאֹו ליפא טָאה ךלמ רעד ןואי -

 :אּוָקַה םֹוּיַּב בֶרֶהַה הָלְכא רֶׁשֲאַמ םִעָּב לכאל י רעיח בֶרַו שימ ,גנוי םעד טימ ןסַאלעג רימ טייז :ןגָאז ּוצ יא ,ןיּתִא

 לע בכר םֹולָׁשְבַאְו דוד יִדְבִע ונפל םֹולָׁשְכַא } אֵרָּקִו 3 רעד יװ טרעהעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ..ןעמֹולָשבַא

 קו הָלּורְּגַה הָלֵאָה ְךֶבֹש תחת דֶרֶּפַה אֹביַו דָרפַה | |
 = רֶרָּפַהְו ץֶרֶאָה ןיבו םִיַמָּׁשַה יב ןח הלֵאָב וָׁשאֹר

 הגה רֶמאֹיַו בָאיל ךגו דַחֶא שיא ארו :רֵבָע ִּתְחַּת < דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא קלָאפ סָאד ןוא* =

 שיאל בָאֹי רֶמֹאֹּה ! הָלֵאַב יולָת םלָׁשְבַא-תֶא יִתיִאְר א ןופ דלַאװ ןיא ןעװעג זיא המחלמ יד ןוא ,לארשי ןגעקַא

 ?רֶצרֶא םָׁש ותיִּכְריאל ַעּוְדַמּו ָתיִאְר הָּגהְו ול דיגנמה ןגָאלשעג ןטרָאד זיא לארׂשי ןופ קלָאפ סָאד ןּוא* .םירפא

 שיִאָה רֶמאֹּיַו : תֶחֶא הרגחו ףסכ הרשע ףל תֶתָל יִלְָו בי ,ראד |
 חַלְׁשֶא-אְל ףֶסֶּכ ףֶלֶא יַפַּכ-לַע לקש יִכֹנָא אלו בָאֹוי-לֶא
 ."תרֶאְו ףתא ךלמה הָוִצ נא יכ למה בלא יד

 : םבֹוִלָׁשְבַאְּב רַעְַּב ינדורמש רמאל ַתִא-תֶאָו יֵׁשיִבֲא ןפיוא טײרּפשרַאפ ןעװעג ןטרָאד זיא המחלמ יד םורָאװ *

 ךלֶמַרִמ רֶחָכידאל רֵבָּד-לָמְ רֶקָׁש וֵׁשְפַנְב יִתיִׂשָע-ֹוֲא + טרעצרַאפ טָאה דלַאװ רעד ןוא ;דְנַאל ןצנַאג ןּופ טכיזעג |

 ְךִינְפל הליחא ןכדאל בָאוי רֶמאַֹּו !דננִמ בָצְיְתִת הָּתַאְו די םענעי ןיא טרעצרַאפ טָאה דרעװש יד יװ רעמ קלָאפ ןופ
 םֹולָׁשְבַא בֵלְּכ | םעֶקִהיַו ֹפַכְּב םיִטְבָש הָׁשֹלְׁש הקו

 יִאְשְנ םיִרָעְנ הָרָׂשֵע ּוּבַֹּה = + הָלֵאָה בֵלְּב יח טדוע וט ' /

 רָב בָאוי עקתיַו :ּודְתִמַו םולשְבַאתא וכו בָאֹי יִּכ < טכענק יד רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה םֹוָשבַ אי \

 ;םָעָה-תֶא בָאוי ךשחהיכ לַאְרְשי יִרֲחַא ףֶדְרַמ םָעֶה בשיו זיא ,לזײאלױמ ַא ףיוא ןטירעג זיא םֹולָשבַא ןּוא .ןדוד ןופ

 ַא ןּופ גײװצעג םעד רעטנוא ןעמּוקעג לוייאליומ רעד

 ןַא טפַאכעגנָא ךיז טָאה ּפָאק ןייו ןוא ,םיוּבנכײא ןסיורנ

 .קעװַא ויא םיא רעטנּוא סָאװ ו .לזייאליומ רעד ןּוא ;דרע ןוא למיה ןשיווצ ןּבילּבעג זיא רע ןּוא ,םיוּבנכייא םעד

 ןעגנעה ןעמֹולָשבַא ןעזעג ךיא ּבָאה ןָא :טנָאועג ןוא ןבָאְי .טלייצרעד טָאה רע ןוא ,ןַאמ ַא רענייא ןעורעד טָאה יי

 "רַאפ ָאט ,ןעוענ טסָאה ּוד זַא ןוא :טלייצרעד םיא טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טגָאזעג בָאֹוי טָאה יי .םיוּבנכײא ןפיוא

 -רעּבליז ןעצ ןּבעג ּוצ ריד ןעװעג טלָאװ רימ ףיוא ןוא ?דרע רעד ּוצ ןטרָאד ןגָאלשרעד טינ םיא ּוטסָאה סָאװ

 טנזיױט טנעה עניימ ףיוא ןגילוועגפא גירק ךיא ןעוו וליּפַא :ןבָאֹוי ּוצ טנָאזעג ןַאמ רעד טָאה * .לטרַאג ַא ןּוא קיטש

 ךלמ רעד טָאה ןרעיוא ערעזדנּוא רַאּפ םורָאװ ,ןוז סכלמ םעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא טינ ךיא לעװ ,קיטשרעּבליז

 ..ןעמֹולָשבַא טימ ,גנוי םעד טימ ,ןייז טינ לָאז סע רעװ ,טיהענּפָא טייז :ןגָאז ּוצ יוזַא ןיֵּתִא ןּוא ןיֵשיבַא ןוא ריד ןלױּפַאּב

 וד ןוא ,ךלמ םעד ןּופ ןליוהרַאפ ןּבײלּב טינ ךַאז ןייק טעװ ,לעו ןיימ ןגעקַא טייקשלַאפ ַא ןייגאּב לָאז ךיא זַא רעדָא י*

 .ןטײװ רעד ןּופ ןייטש טסעוו

 ּוצ ןייו ודנוא טסלָאז ּוד זַא ,רעסעּב דנוצַא זיא :ודנוא

 סָאװ :טנָאזעג ייז וצ ךלמ רעד טָאה < .טָאטש ןופ ףליה

 .ןטנזיוט ןיא ןוא ןטרעדנּוה

 .ןעמֹולָשבַא ןגעװ טיילטפיוה עלַא ןלױפַאּב טָאה ךלמ

 ןעוועג זיא ןטרָאד ןּוא ,ןדוד ןופ טכענק יד רַאפ ןרָאװעג

 .טנזיוט קיצנַאװצ-גָאט םענעי ןיא קַאלש רעסיורג ַא

 .גָאט

 ירק ישפנב לי = ירק ולו בי .ףק צג 'ח רק רוזעל התא ןידינס "4

 ןיא ןויּפשפרַאװ יירד ןעמּונעג טָאה רע ןּוא .ריד טימ ןטלַאהפיוא | טינ יױזַא ָאד ךיז ןעק ךיא :טגָאזעג בָאֹוי טֶאה >>

 ןעצ ןוא *  .םיוּבנכײא ןטימ ןיא טּבעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ןצרַאה סמֹולָשבַא ןיא ןכָאטשעגנײרַא יז טָאה ןוא ,טנַאה ןייז

 .טײטעג םיא ןּוא ןעמֹולָשבַא ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ,טלעטשעגמּורַא ךיז ןּבָאה ,רענערטנּפַאװ סבָאֹוי ,ןעגנּוי

 טָאה בָאֹוי םורָאװ ,לארשי ןגָאיכָאנ ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןּוא ,רפֹוש ןיא ןזָאלּבעג טָאה בָאֹוי ןוא% =
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 ריפה רובע ןב 2 למא כ קא לאל רשא
 9 םֹולָׁשְבַא די הל ארקיו ימשלע תֶבְצִמל אָרְקִיַו יִמָש =

 ש דַצוְרֶא רַמָא קֹודָצְדִּב ץעמיחַא = :הח םִיַה רע
 < +וָבִיִא ךמ הָוהְי וָטְפְׁשייֵּכ למה הָרְׂשַבֲאַו א
 : תרשבו הוה םויה הֶּתַא הָרׂשְּב שיא אל בָא ול רֶמאי
 דלמהְדפ ; .דלע יִּב רֶשַבְת אֵל הוה םַהְו רחא םִוְּ
 אכ דשא למל דגה ךל ישוכל בָאװ רָמאַא - :תֶמ
 בכ ץֵעַמיֵחֲא דוע ףסה 3 :ץרמ באל ישוכ וחַתשיו הָתיִאְר
 ינָא--םַג אָנ-הָצְרֶא הָמ יה .בָא--לָא רֶמאַֹּו קֹודְצדַּב
 הָכָלּוי יִנְּב ץר התא הֶּז הָמל בָא רֶמאּיַו ישופה יִרֲחַא
  ץֶרו ץיִר ול רמאו ץורָא הָמייִהיְו :תאָצמ הָרְשְּבְדיא
 דכ םשו רֶוָדְו } ;ישוכה"תַא רֶבעו רֶּכִכַה דֶרֶּד ץעְמיִחֲא
 הָמֹוחַה-לֶא לעָשה ;נילָא הפצה לי םיִרָעְׁשַה נשי
 הכ אֿצָרמִיו 1 :ודבל ץֶר שיאחהגהו אר ֹויָניֵע--תֶא אשמ
 - הָרׂשְּב ֹוּדַכְל מא דלה רֶמאֹּיַו דלּפל דענ הָפצַה
 וכ ָהְקִיַו ץר רחאהשיא !ָפְצַה אָדָיו : בֶרָקְו ךלָה ליו
 | רמי והכל ץֶר ׁשיִא-הָנִה רֶמאֹ רעשההלַא הפצה
 ₪ =ןרַא לָאר ינַא הָפֹצַה מא :רשבמ הזו .רלמה

 מַה רֶמאַָּו קודצְְּב ץעמיחא תַצְרְמִּכ ןושארה תצוהמ -
 חכ ץַעָמיחֲא אָרְקִּיַו :אוְבָי הבט הָרוׂשְּב-לֶאְו הָז בוָמיׁשיִא

 | 5 .לאומש

 ..קלָאּפ סָאד ןטלַאהְענקירוצ
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 ןעמונעג ןּבָאה לז ןוא" |
 ןיא דלַאװ ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא םיא ןּבָאה ןּוא- ,ןעמֹולָשבַא
 רעביא טלעטשענפיוא ןּבָאה יז ןוא .בּורג רעסיורג רעד
 ןענַײז לארשי יג ןוא .רענייטש ןפיוה ןטיורג רעייו ַא םיא
 יי ..ןטלעצעג| ענייז ּוצ רעכעלטיא ,ןפָאלטנַא

 - ןוא ןעמינעג ןּבעל ןַיז יב ךָאנ טָאה םֹולָׁשבַא ןּוא 5 ==
 ;לָאט סכלמ ןיא סָאװ ןיײטשלײז םעד טלעטשעגפיוא ךיז
 -רעד ּוצ ןז ןייק טינ בָאה ךיא :טנָאזעג טָאה רע םורָאװ
 ןייטשליײז םעד ןפורעג טָאה רע ןּוא .ןעמָאנ ןיימ ןענָאמ
 | ב קנעדנָא טְמֹולָשבַא םיא טפור עמ ןוא ,ןעמָאנ ןייז ףיוא
 | ..גָאט ןקיטנייה ףיוא

 :טנָאוענ טָאה ןקודצ ןופ ןוז רעד ץעמיחא ןוא*
 טָאה טָאג וא ,ךלמ םעד ןנָאזנָא ןּוא ןפיול טשרָאקַא ךימָאל |

 .טנייפ ענַײז ןופ טנַאה רעד ןופ םיא רַאפ טנכערעגּפָא ךיז

 הרושב-לעב ַא טיג טסיב :טגָאעג םיא וצ באי טָאה
 .רעּבָא גָאט .רעדנא ןַא ץָאנָא טסעװ ;גָאט | ןקיטנייה
 2 סכלמ םעד יוװ יווַא ,ןנָאונָא טינ ּוטסלָאז גָאט ןקיטנייה
 .טיוט זיא

| 
 לייצרעד יג :ישוב כ םעד ּוצ .טנָאועג טָאה בָאֹוי י ןוא 2

 "עג ךיז י ישו 2 רעד טָאה .ןעועג טסָאה וד סָאװ ךלמ םעד
 | . .ןפָאלעוקעווא ויא ןוא בָא וצ : טקּוּב

 קצְרֶא ייל למל ּוֵּמְׁשִיו םֹולָׁש למה -לֶא רֶמא
  יָׁשֲא םיִׁשָנאה-תֶ רוס רֶׁשֲא ימלא הָוהְי ורב רמא
 טב| ךלמה מא :ךלמה ינדאָב םָדי--תֶא וָאְׂשָנ
 ןימהק יִתיִאָר ץעׂשִחֶא רֶמאָיַו םִלָׁשְבַאל רעל םילָש

 ַא { רעדיװ טָאה ה ןקֹודָצ ןופ ןוז רעד ץֵעַמיחַא ןואי 0%
 ךימָאל ,ןייז טעװ סָאװ ןייז לָאז :ןבָאֹוי ּוצ :טנָאזעג לָאמ

 - יד דא ,ןוז ;ןיימ- ,ןפיול ּוטסלָאז ןעד טָאװ .ךָאנ;;?טגָאזעג בָאֹוי טָאה  .ישּוּכ 'םעד ךָאנ ןפיול ,ךיד טעּב ךיא ,ךיוא
 ;טנָאזעג םיא וצ רע טָאה ."ןפיול לעוו ךיא ,ןייו טעװ סָאװ ןייו לָאז רעּבָא,** !ןעננערּבנייַא טינרָאג ריד טעוו .הרושב |

 .ישופ טעד טנָאיעגרעּבירַא טָאה :רע ןוא ,טנגעג :ךדרמ רעד ןופ געװ ןטימ ןפָאלעג ויא ץֵעַמיחַא .ןּוא = .ףיול

 | - שה ץדממ שכ  ביתכ אלו ירק ןכ ') קדוחב תי קולהאל ןו=

 = ,רעיוט ןופ ךַאד םעד ףיוא ןעננַאנענפױרַא זיא רעטכעוו רעד ןּוא ,ןרעיוט ײװצ יד ןשיווצ ןסעזעג ויא דוד ןוא**
 ,ןפורעגסױא רעטכעװ רעד טָאה ** .ןײלַא טפיול | ןאמ ַא טשרע ,ןגיוא ענייז ןּביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא ,רעיומ רעד ףיוא
 יעג זיא רענעי ןוא ..ליומ ןייו ןיא הרושב ַא זיא ,ןײלַא ןיא רע ביוא :טנָאועג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םעד טגָאועונָא ןּוא
 .םוצ ןפורעגסיוא טָאה רעטכעװ רעד ןוא ,ןֿפױל ןַאמ רעדנַא ןא ןעזעג רעטכעוו רעד טָאה | ..רעטנענ ץלא ןעמוק
 --- .רעגָאנָא א ץיא .ךיוא רעד | :טָאוענ ךלמ רעד טָאה .ןײלַא טפיול ןַאמ א ,עו :טנָאועג ןּוא ןַאמרעױט

 ןפ . םעד ד ץעמיחא ןופ ןפיול סָאד ₪ לױזַא ןטשרע ןופ ןפיול סָאד ןעקרעד ךיא :טגָאועג רעטבעוו רעד טָאה יז /
 7 .רע טמוק הרישב רעעמ ַא טימ .ןוא ,רע זיא שטנעמ רעטוג ַא :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה | .ןקודָצ |

 העד וצ םינפ גיי טימ ימ ךלמ םּוצ טקוּבעג ךיז טָאה רע ןּוא !דירפ :ךלמ םּוצ טנָאועג טָאה ןּוא ןפורעג ץַעַמיחַא טָאה *
 .ןביוהעגפיוא .ןּבָאה .סָאװ -ןשטנעמ יד טרעפטנעעורעביא טָאה סָאװ :טָאג ןייד הוהי ויא טביולעג :טנָאזעג טָאה ןוא ,דרע
 ץצַמיחַא טָאה ?ןעמֹולָשבַא וצ ;גנוי םעד וצ דירפ ןיִא :טנָאועג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םעד רַאה ןיימ ףיוא טנַאה רעײז



 ּב .לאומש - 536

 טָאה בָאֹוי ןעװ למּוט ןסיורג ַא ןעועג ּבָאה ךיא :טגָאזעג

 ,טכענק ןייד ךימ ןוא ,טכענק סכלמ םעד טקישעגקעװַא

 ךלמ רעד טֶאה * .סָאװ טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא רעּבָא

 דמּוא ךיז רע טָאה .ָאד ךיז לעטש ,םּוא ךיז ירד :טגָאזעג

 .ןענַאטשעג זיא ןּוא ,טיירדעג

 טָאה ישו רעד ןּוא ;ןָא טמּוק ישוכ רעד טשרע יי

 .טָאג וא ,ךלמ רעד רַאה ןיימ ןּבָאה הרושב ַא לָאז :טנָאועג

 ןופ טנַאה רעד ןופ ריד רַאפ טנכערענּפָא טנייה ךיז טָאה

 .ריד ףיוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז סָאװ עלַא

 וצ ,גני םעד ּוצ דירפ זיא :ישוכ םעד ּוצ טנָאועג ךלמ

 יד ןופ ןרעװ לָאז :טגָאזעג ישופ רעד טָאה ?ןעמֹולָשבַא

 ןענייז סָאװ עלַא ןּופ ןּוא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ ןּופ םיאנוָׂש

 .גנּוי םעד ןּופ יוו ,ןזייּב םּוצ ריד ףיוא ןענַאטשעגפיוא

 ויא רע ןּוא ,טרעטיצעגפיוא ךלמ רעד טָאהי ןרי

 ,רעיוט ןּופ בוטשרעביוא רעד ןיא ןעגנַאגעגפױרַא וה

 :טגָאזעג יװַא רע טָאה קידנעייג ןוא ;טנײװעג .טָאה ןּוא

 יֵאװלה !ןוז ןיימ םֹולָשבַא ,רעניימ ןוז ,םֹולָשבַא ןוז ןיימ

 ,ןּוז ןיימ םֹולָשבַא ,ריד טָאטשנָא ןּברָאטשעג ךיא טלָאװ

 = !רעניימ ןוז

 ,טנייוו ךלמ רעד ,עז :ןבָאֹוי ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא*

 .ןעמֹולָשבַא ףיוא טרעיורט רע ןוא

 רעיורט ּוצ ןרָאװענ זיא גָאט םענעי ןיא העּושי יד ןוא* =

 טרעהעג טָאה קלָאּפ סָאד םורָאװ ,קלָאפ ןצנַאג םעד רַאּפ

 טמעלקַאּב ויא ךלמ רעד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,גָאט םענעי ןיא

 ךיז גָאט םענעי ןיא ויא קלָאפ סָאד ןּוא + .ןוז ןייז ןנעװ

 רעד טֶאהי*

 9 ,טי-30 ,חיי

 אלו ְךֶּדְבַע-תֶאְו בָא מַה רֶבָצ-תֶא לשל לֹודָּנַה
 ;רמעַו בס הפ באותה בֶס ךֶלֶּמַה רֶמאֹּיַו  הָמ יִּתְעָרָי ל
 למה ינדא שמי ישוכה רָמאַ אב יִׁשּוּכַה הוה אל

 ךיִלָע םיִמָּקַה-לָּכ די ויה הוה ךְטְפְׁשייִכ
 מאי םִֹלָׁשְבַאְל רעל םולשה ִׁשַּה-לֶא ְֶלֶּמַה מא בל

 ומָק-רֶׁשֲא לָכְו למה ינדַא יביא רענכ יָוְהָי יִׁשּוּכַה
 ;הָעְרְל ְךילָע

 טי )

 רַמָא הֵכְו בו רעשה תילע-לע לעמ ךלמה ניו א
 ִנֲא יִתּומ ןֵתייימ םֹולָשְבַא ינב יִנְּב םולָׁשְבַאֵנְב ּתְכִלְּב

 הכפ ךלמה הגה בָאיל ךעו גנב ינְּב םולשבא ד ְךֶּתְרַת כ
 לָמֲאְל אּוקה םֹוּיּב הָעְׁשְּתַה ִהְַּו :םוִלָׁשְבַא-לַע לֵּבַאְתּיַו ג

 מַה בצענ רפאל אוהה םויַּב םעָה עֶמְׁשיּכ םעָה-לֶכְל
 רֶׁשֲאַּכ רִיעָה אול אּוהַה םִִיַּב םִעָה .בגנת גיְִּב-לַע ד
 טאל ללמהו :הָמָחְלִּמַּ םֶמינְּבםיִמְְכנַה םֶעָה םֶנְתִי ה

 םֹלָׁשְַ םולָׁשִבַ יִנְּב לדג לוק ךלמה קעז ויִָּפ-תֶא
 ּתְׁשַבֹה רֶמאַֹּו תִיָּבַה דֵלֶּמַה-לֶא בָא אָלְפ נב ינְּב ו

 זבויה ּבְׁשְפִניתֶא םיִטלממה רְבעילְכ יִנְּפ-תֶא םֹויַה
 :ףיׁשְנֹלְּפ שפת שנ ׁשֵפנְו ךיִתְֹבּו ינְּב שָפְנ תֵאְו
 םויה תדגה ! יִּכ ְּךיֵבֲהֶא-תֶא .אָטָשלו נָש-תֶא הָבָתַאְל +

 תל יִּכ םויה יִּתְעְרָי | יִּכ םיִדָבַעְו םיִרָׂש .ךל ןיא יִּכ
 יניב רֶׁשָי ןָאדייּכ םיִּתִמ םויח ונְלְכְו יח לש

 ִּתְעַּבְׁשִנ הָוהיִב יִּכ ד רָב בל"לע רּבַדְו אצ םוק הָּתִעְו ח
 תאז דל הָעְדְו הָלְילַה ּּתִא שיא ןילידסא אצו ָךְניֵאיִּכ
 - והָתָע"רֵע ךיֶרְעַנִמ ד ְךלָע הָאָּב-רֶׁשֲא הָעָרָה-לֶּכִמ
 זְךוה רֹמאֵל ּודיגה םֶעָהלָכְלו רעשב בשיו למה םקמ ט

 - לֶאְרְשּ למה ינפל םעֶהיִלְ אֵבַָורַעֵׁשַּכ ביי ְךֵלּמַה

 | חקל 1 ,טי

 ַא ןיא ןפיולטנַא יז ןעװ טײהרעטמעשרַאפ ךיז טעבנג .קלָאפ סָאד יװ .ױזַא ,טָאטש ןיא ןעמּוקעגנײרַא קידנעבנג

 .המחלמ

 ,םֹולָשבַא ןוז ןיימ :לוק ןכיוה ַא ףיוא ןעירשעג 6 טָאה ךלמ רעד ןוא ,םינפ ןייז טלקיװעגניא טָאה ךלמ רעד ןּוא י

 !רעניימ ןוז ,ןּוז ןיימ םֹולָשבַא

 טכענק ענייד עלַא ןּופ םינפ םעד טמעשרַאּפ טניה טסָאה :טגָאזעג טָאה ןּוא ,זיוה ןיא ךלמ םּוצ ןעמוקענ בָאֹוי זיא * 0

 ענייד ןּופ ןבעל סָאד ןוא ,רעטכעט ענייד ןוא ןיז ענייד ןופ ןּבעל סָאד ןּוא ,ןּבעל ןייד טעװעטַארעג טניה ןּבָאה סָאװ

 .רעּבָאהּביל ענייד ןּבָאה ּוצ טנייפ ןּוא ,טנייפ ענייד ןּבָאה ּוצ בילי ,רעּבײװסּפעק ענייד ןופ ןּבעל סָאד ןּוא ,רעּבײװ

 ןַא ,ךיא סײװ טנייה ליוו ;טכענק ןייק ןוא טיילטפיוה ןייק ָאטינ ןענייז ריד ייב זַא ,ןסיוו טזָאלעג טנייה טסָאה םורָאװ

 ,דנּוצַא ןוא* | .ןגיוא ענייד ןיא טכער ןעוועג לָאמסנעד טלָאװ ,טיוט טנייה ןענייז עלַא רימ ןוא ,טּבעל םֹולָשבַא עו

 ביוא ,סױרַא טינ טסייג ּוד זַא ,טָאג ייּב רעווש ךיא םורָאװ ,טכענק ענייד ןּופ ןצרַאה םּוצ דער ןוא ,סױרַא ייג ,ףיוא ייטש

 ןופ ריד ףיוא ןעמּוקעג זיא סָאװ וייב סָאדלַא יוו רעגרע ןייז ריד טעוו סָאד ןוא !טכַאנ יד ןבילב ריד ייב טעװ שטנעמ ַא

 | .דנּוצַא זיּב .ןָא טנגוי ןַײד

 ,טנָאזעגנָא ןעמ טָאה קלָאּפ ןצנַאג םעד ןּוא ,רעיוט ןיא טצעועג ךיז טָאה רע ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא ךלמ רעד זיאי |

 .ךלמ ןרַאפ ןעמוקעג ו ויא קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא .רעיוט ןיא טציז ךלמ רעד ,טעז :ןגָאז וצ ױזַא



 210 ,טי |

 -- ֶלָהֶאְל שיא םָנ
 ונָמְלִמ אוָהְו וניבָיא ףֵּכִמ \ ניצה ךלֶּמַה רמאל לֵאָרְׂשִי |

 ;םֹלָׁשְבַא לעמ ץֶרָאָהְדִמ חֶרֶב הָּתִַ םיִמָׁשִלְּפ ףֵּכִמ |
 אהמל הָתַעְו הָמָחְלִּמַּב תֶמ ּניֵלָע ּנְָׁשְמ רֶׁשֲא םולָׁשְבַאְו
 גי ד למה ךלֶּמַה-תֶא בישָהְל םישרחמ םֶּתַא
 -לֶא ורְּבד למאל םיִנָהְכה רֶתָיְבֶ-לֶאְו קֹודָצ-לֶא חלש
 -;רִא ביִשָחְל םיִנֹדֲחַא ֹויְהָת הָמְל רמאל הָדּוהְי ינקז
 -לֶא ּדָלמַה"לֶא אָּב לֵאְרְׂשִי-לָּכרֵבָּו ותביא למה
 :'םיִנֹרֲחַא ויְהְת הָמלְ םָּקַא יִרָשְבּו ימְצע םָמַא יֵחַא :וְתיִּב
 דייֵדְׂשְבּו יִמְצַע אולה ּורְמִמ אשְמעלו :ְלּמִה-תֶא ביִׁשְהְל
 .אֵבְצ-רֶש אלדמא ףיִפֹי הל םיִהֹלֲא ילהשעו הֶּכ הָּתָא
 ט-לָּכ בֵבְל-תֶא טנ : בָאי תַחְּת םיִמָיַה-לּכ נפל .הְָהִּת |

 הָּתַא בוש ךֶלֶּמַה-לֶא ותְלשיו דָחֶא שיִאְּכ הָדּוהְיישיִא
 כאַָּב הָדּוהי ןדרוהדדע אבו ךלמה בש: :ףיִדְבֲע-לֶכְו
 ְךֶֶּמַה--תֶא ריבעהל ְךלּמַה .תאֵרְקִל תֶכֶלָל הֶלָולּוה
 "דשא יִניִמיַה--ןֶּב אְרָנ-ְִב יִעְמִׁש מו ןֵּדְַיַה--תֶא
 :דוד ךלפה תאֵרְקִל הָדּודְי ׁשיִא-סִע דרו םיִדֹוחַּבִמ
 חי תֶׁשֶמַחַו לואַש תיפ רעֶנ אָביִצְו ןִמְָנִּכִמ וּמִע ׁשיִא ףֶלֶאְו
 :ךלמה ינפל ןדרוה וחלַצְו וא ויָדָבִע םיִרְׂשֶעָ ונְּב רָׂשָע
 שי בו תישעלו ְךֶלֶּמַה תיּב-תֶא ריבעל הָרָעָה הָרְבְָ
 :ןּדְיִּבורְבעּב למה ינפל לַפְנ ארנְרְב יִעְמִׁשְו נע
 כ רכְזתלַאָו ןָע לנדא ילדבשחי"לא ְךלֶּמַה--לֶא רֶמאֵּיַ
 ְךֶלֶמַהיידֶא אֵצי--רֶׁשֲא םֹויַּב ףדְבע הָוִעה רֶׁשֲא תא
 אכיב בע עֶדָי יִּפ :יִּכלילֶא ךלמה םושל םֶלָׁשּוריִמ
 .ףֵסֹו תיֵּב-סֶכָל ןושאר םויה יִתאָבהְַּהְו יִתאמָח נא
 בכ ריודְצ-ּב יִׁשיִבֲא ןעו +ךלמה יא תארקל תֶדֶרָל
 -יִשְמ-תֶא ללק י = תַמּי אל תאו תַחְתַ רמאי

 אטו לע דוקכ "כ לרק דיניעב שי ףילא רפח 'די

 .ענייז .וצ רעכעלטיא ןפָאלטנַא ויא לארשי ןַא ןוא י 0 יֵמְבִׁש-לֶכְּב ןודנ טעקילכי יהיו

 ןופ םיטבש עלַא ןיא קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה : :,ןטלעצעג

 ודנוא טָאה ךלמ רעד :ןגָאז וצ יוזַא ,טהנעטעג לארשי

 .הע ןּוא ,טנייפ ערעודנוא ןופ טנַאה רעד ןופ ןעווענ ליצמ

 ,םיתשלפ יד ןּופ טנַאה רעד ןופ טעװעטַארעג ודנוא טָאה

 .ןעמֹולָשבַא ןגעוו ןופ דנַאל ןּופ ןפָאלטנַא רע זיא דנּוצַא ןּוא

 ,ודנוא רעּביא טּבלַאזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,םֹולָשבַא ןּוא יי

 טגײװש סָאװרַאפ טנייה ,המחלמ רעד ןיא ןעמוקענמוא זיא

 יי ?ךלמ םעד ןרעקמוא ןגעוו ריא

 ּוצ יא | קֹודָצ ּוצ טקישעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא י*

 עטסטלע יד וצ טדער :ןגָאז וצ ווא ,םינהפ יד רֶתָיבָא

 יד ןייז .ריא טלָאז סָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ יוזַא ,הדוהי ןּופ

 סָאד םורָאװ-?וױה ןייז ןיא ךלמ םעד ןרעקוצמּוא עטצעל

 ןייו ןיא ךלמ םּוצ ןעמּוקעגנָא זיא לארׂשי ץנַאג ןופ טרָאװ

 | שיילפ ןיימ ןוא ןייב ןיימ , ריא טייו רעדירב עניימ 4--ליוה

 -וצמּוא עטצעל יד ןייז ריא טלָאו סָאװרַאפ ןוא ,ריא טייז

 ןַײמ - :ןגָאז ריא טלָאו ןָאׂשָמַע וצ ןוא** ?ךלמ םעד ןרעק

 ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז .ךָאד ּוטסיּב שיילפ ןיימ ןוא ןייב
 געט ץלַא רימ ייּב ןייז טינ טסעװ ּוד ביוא ,רעמ ךֶאנ ןוא

 - 0 +/ [טרָא סבָאל ףיוא רעריפ-ליח רעד

 עלא ךופ ץרַאה סָאד טגיינעגוצ טָאה רע ןוא*

 טקישעג ןּבָאה ייז ןּוא .ןַאמ ןייא יװ ױזַא הדּוהי ןופ רענעמ

 = .טכענק ענד עלַא ןוא ּוד םּוא ךיז רעק :ךלמ םּוצ
 : ּוצ לֶגלג ןייק ךעמוקעג ויא הדּוהי ןּוא .ןדרַי ןויּב ןעמוקעג ויא רע ןּוא ,טרעקעגמּוא ךיז ךלמ רעד טָאה י* |

 0 .ןדרי ןרעביא ךלמ םעד ןריפּוצרעּבירַא ידּכ ,ךלמ םעד ןגעקטנַא \

 רענעמ יד טימ טרערינעגּפָארַא ןוא טלײַאעג טָאה ,םירּוחַּב ןופ סָאװ ,רענימינב רעד ,ןַארַג ןופ ₪ רעד יִעְמָש ןוא 17

 ןצפופ עני ןוא ,טכענק סלּואָש ,ָאביצ ןּוא ,ןימינּב ןּופ ןַאמ טנויוט םיא טימ ןּוא** ;דוד ךלמ םעד ןגעקטנַא הדוהי ' ןּופ
 -רעּבירַא ןיא טָארּפ רעד ןּוא : .ךלמ ןרַאפ ןדרַי םעד רעּבירַא ןענייז יז ןוא .םיא טימ טכענק קיצנַאװצ ענייז ןוא ןיז

 ןופ ןוז רעד יעמְש יא .ןיוא ענייז ןיא טּוג זיא סָאװ ןָאט וצ ןוא ,טניזעגויוה סכלמ םעד ןריפּוצרעּבירַא ידּכ ,ןעמּוקעג |
 ןיימ לָאז :ךלמ םּוצ טגָאועג טָאה רע ןּוא ** ..ןדרַי םעד ןייגרעּבירַא טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ךלמ ןרַאפ ןלָאפעג ןָארג

 ןיימ סָאװ נָאט םעד ןיא ןכָארּברַאפ טָאה טכענק ןייד סָאװ ןענָאמרעד טינ טסלָאז ןּוא ,דניז ַא ןענעכערוצ טינ רימ רַאה
 טכענק ןַיד םורָאװ * .ןצרַאה םּוצ ןעמענ סָאד ךיז לָאו ךלמ רעד זַא ,םִיַלָשּורי ןּופ ןעננַאגעגסױרַא זיא ךלמ רעד רַאה
 ןרעדינוצּפָארַא ,ףסוי ןופ זיוה ןצנַאג ןופ רעטשרע רעד טניה ןעמוקענ ךיא ןיּב טָא ןוא , טקידניועג ּבָאה ךיא זַא סַײװ
 ..ךלמ םעד רַאה ןיימ- ןגעקטנַא

 רע סָאװ ראפרעד ןרעװ טייטעג יִעמְש טינ לָאז :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןהָיּורצ ןּופ ןוז רעד יֵשיבַא ןפורעגּפָא רו טָאה **



8 

 "עג דוד טָאה * טָאג ןופ ןטּבלַאועג םעד ןטלָאשעג טָאה

 ,ןהָיּורצ ןּופ ןיז ריא ,ךייַא טימ ןָא ךיז ךיא רעק סָאװ :טגָאז

 טנייה לָאז ?רעטש ַא רַאפ ןייז טנייה רימ טלָאז ריא זַא

 ,רָאװרַאפ םורָאװ ?לארשי ןּופ שטנעמ ַא ןרעװ טייטעג |

 .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ךיא ןיב טנייה זַא ךיא סײװ טשרע

 טינ טסעװ ;ןיִעמִׁש ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןוא* =

 .ןרָאװשעג םיא טָאה ךלמ רעד ןּוא .ןּברַאטש

 טרעדינעגּפָארַא טָאה ,ןוז טלּואָש ,תֶשֹוביּפמ ןּוא == =

 טכַאמעג טכערּוצ טינ טָאה רע ןּוא ,ךלמ םעד ןגעקטנַא

 ןוא ,סעסנָאװ ענייז טכַאמעג טכערּוצ טינ ןּוא ,סיפ ענייז

 ךלמ רעד סָאװ גָאט םעד ןּופ ,ןשַאװעג טינ רעדיילק ענײז

 יעגקירוצ ויא רע סָאװ גָאט םעד זיּב ןעגנַאגעגקעװַא זיא

 .םולשב ןעמוק

 ןייק ןעמוקעג ויא רע זַא ,ןעווענ זיא סע .ןּוא **

 -עג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה ,ןגעקטנַא ךלמ םעד םִיַלָשורי

 !תֶשֹוביפמ ,רימ טימ ןעננַאגעג טינ ּוטסיּב סָאוורָאּפ :טגָאז

 ךימ טָאה טכענק ןיימ ,ךלמ רַאה ןיימ :טגָאזעג רע טָאה יי

 רימ לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה טכענק ןײד םורָאװ ,טרַאנעג

 לעװ ןּוא ,ריא ףיוא ןטייר לעוו ןּוא ,ןילעזייא יד ןעלטָאנָא |

 .רעקידעקניה ַא ויא טכענק ןייד ליוו ;ךלמ ןטימ ןייג

 רַאה ןיימ רַאּפ טכענק ןייד ףיוא טדערעגנָא טָאה רע ןוא =

 - ךאלמ ַא יװ ױזַא זיא ךלמ רעד רַאה ןיימ רעּבָא ,ךלמ םעד

 .ןגיוא ענייד ןיא טּוג זיא סָאװ וט םּורד ;טָאג ןּופ םורָאװ =

 יו שרעדנַא טינ זיא רעטָאפ ןיימ ןּופ ויוה עצגַאג סָאד

 37-23 ,טי ב לאומש

 ִליויְהְתייֵּכ הָיּורְצ יִנְּב םֶכָלְו ילהמ דוד רמאפ :הָוהְי כ
 יִתְעְרְי אולה יב לֵאְרשִיְּב שיא תַמּי םֹוּיַה ןמשל םֹיַה

 יִעְמִׁשלֶא למה רֶמאָּיו :לָאְרְׂשילַע ְךֶלֶמייִנֲא םווה יִּכ דכ
 לואשְדִב תשבפמו :ךלממ ול עָמָשו תומָח אֶל כ

 ומפש הָשָעְדאְלְו וילְגַר הֶׂשֶע-אלְ דלה תארקל דָרָי
 םזה-דע ךְלֶמַה תָכל םויקךמל טפכ אל ! וידאו

 למה תארקל םֶלְשּורָ אָבייִּ יהיו :םלָשְב אָּבירֶׁשֲא ו
 רמאיו :תשְכיִמ מע ָּתְכלְהיאְל מל ְךלֶּמַה גל רֶמאַּו ּמ

 ילְדָשְבְחַא ךֵּדְבַע לַמָאייֵּכ נמר יִדְבַע ְךֶלֶּמַה יָנֹדֲא
 ֶדְבַע הפפ יִּכ ְךֵלֶּמַה-תֶא ךלאו היִלָע בֵּכְרֶאְו רומֲהַה

 ְךֵאָלַמְּכ למה יאָ ךלמה ינדַאלֶא ֶדְבִעְּב לגו חי
 ;ריִּב-לָּכ הָיָה אל ' כ !דיִניֵעְּב בוטה השעו םילֲאה טכ
 ְךֶדְבַע-תֶא תֶׁשָּתַו למה ינדאל תֶוָמייִׁשְנַא-סֶא וכ יבָא >

 -ילֶא דוע קָעולְו הָקָרְצ לוע ילרשדהמו נחלש ילְכְאְּב
 רב רו רֵּכַדְּת הָמְל דֵלּטַה ול רֶמאֹּיַו ֵלָּמַה ל
 תושביפמ מֵי :הָרָשֲה-תא ּוקלְחַּת אָביִצְו הָּתַא יִּתְרַמָא אל

 ףלמה ןדא אָּבירֶׁשא יִרֲחַא חי לֶַּה-תֶא םג דֶלֶמַה-לֶא
 יִלָנרַמ רֶרָי יִדָעְלִנַה :לזרבו ;וְתיב-לֶא םֹלָׁשְב גל
 ןקז ילורבו :דריב-תֶא ותְלשְל ןריה ְךֶלֶמה-תֶא רבו ל

 יתָביִשְּב ךֵֶּמה-תֶא לֵּכְלְכיאוֶהְו הָנָש םִיִנֹמְׁשזּב דאמ |
 -לָא ףלמה רֶמאֹּיו :דאמ אוה לורָנ-שיִא יִּכ םִיַנְֲמִב דל

 :םלשוריּכ יִדָמִ ּךְתא יהְלַפְלַכו יתא רֶבֵע התא ילורּפ |
 הָלָעָאיִּ ַײח ןנש יִמְי הֶּמִּכ ְךלֶמַהילֶא יִלְרַּב מאו הל
 ןעֶדַאה םוזה יָא הֶנֶש םִיַמְשְדִּב כ !םלָׁשּרְי ְךלֶּמַה-תֶא יל

 דשֲא-תֶאְו לכא רשָאתֶא ל לידבע םַעְטי-סִא ערל בֹטְדיִּב
 היה הָמָלְו תורשו םיִרָׁש לֹוקְּב רוע עֶמְׁשָא-סִא הָּתְׁשֶא

 ָךְדְבַע י רבעי טֶעֶמִּכ :דלמַה נדאל אָשִמְל לוע ךדְבַע יל

 "חק ןההה בל  לָאאינ ןב

 סָאװ יד ןשיװצ טכענק ןייד טכַאמעג ּוטסָאה ןגעװטסעד ןופ ,ךלמ םעד רַאה ןיימ יב טױט םעד ןעװעג טרעוו

 ?ךלמ ןרַאפ ןגָאלק וצ ךָאנ ךיו לָאמּוצ ,ךָאנ ךיא ּבָאה טכער רעסָאװ ןּוא ,שיט ן"ד ייּב ןסע

 ןלייט ךיז טלָאז ָאביצ ןוא ּוד :סייה ךיא ?דײר ענייד ןדער ּוטסלָאז ךָאנ סָאװּוצ :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה" |

 ךלמ רעד רַאה ןיימ וא םעדכָאנ ,ןעמענוצ עצנַאג סָאד ךיוא רע לָאז :ךלמ םּוצ טגָאזעג תֶשֹוביפמ טָאה** .דלעפ ןטימ

 .זיוה ןייז ןיא םולשב ןעמוקעג ז זיא

 ,ןדרנ םּוצ ךלמ ןטימ ןעננַאגעגרעּבירַא ויא רע ןּוא ,םילגור ןופ טרעדינעגּפָארַא טָאה רעדָעלֶג רעד יֵלְורַּב ןּוא =

 -עגסיוא טָאה רע ןוא ;רָאי קיצכַא ןופ ןַאמ ַא ,טלַא רעייז ןעװעג זיא יֵלְורַּב ןּוא = .ןדרַי ןרעּביא ןטײלַאּב וצ םיא ידפ

 .ןַאמ רעכייר ַא רעײז ןעוועג זיא רע םורָאװ ,םִיַנחַמ ןיא ןסעזעג זיא רע ןעװ ךלמ םעד ןטלַאה

 .םִיַלָשּורְי ןיא רימ יײּב ןטלַאהסיוא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,רימ טימ רעּבירַא ּוד םּוק :ןילורּב וצ טנָאזעג ךלמ רעד טָאה יי |

 ןייק ךלמ ןטימ ןײגפױרַא לָאז ךיא וא ,ןבעל ןיימ ןּופ ןרָאי יד ןופ געט יד ןענייז ךָאנ ליפ יװ :ךלמ םּוצ טנָאועג ילְורַּב טָאה *

 טכענק ןייד ןעד טעװ ?סטכעלש ןּוא סטיג ןשיווצ ןסיוו ןעד ךיא לעװ ;רָאי קיצכַא ןּופ ןַאמ ַא טנייה ןיב ךיא יַלָׁשּורי

 ןּוא סרעגניז ןופ לוק םעד ןרעה ךָאנ ןעד ךיא ןעק ?ןעקנירט לעװ ךיא סָאװ ןּוא ןסע לעװ ךיא סָאװ ןיא םעט ַא ןריּפש

 ןיײגרעּבירַא טכענק ןייד ןעק םיוק * ?ךלמ םעד רַאה ןיימ ףיוא טסַאל ֹוצ ןייז ךָאנ טכענק ןייד לָאז סָאװוצ ןוא ?סנירעגניז
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 זרלומה ךֶלָּמַה רעל -3 .ךלמה"תֶא רוה תֶא
 חל מאו יִבָא רָב םע יִריֵעְמ תֶמֶאְו ד ְךֶדְבִע אָנ"ִבְׁשִי :תאֹּזַה
 ול-חׂשִַת למה יָנֹדֲאדִע רבעי םָהְמִכ בע ! הגהו
 = ₪ םֶמָמּכ רֶכָעְייִתֶא ךְלמַה רֶמאֹּו :יניְֵּב בֹ-רַׁשֲא תא
 יל רָחְכִּת-רֶׁשֶא לָכְו ךיניֵעְּב םֹומַה-תֶא ול-הְׂשָעַא ינו

 5 קש רָבָ למה הרִיַה-תֶא םעֶהילְּכ רָב :ליהְׂשֶעֶא |
 ופ ְךֶלָּמַה רבעמ = :ומלמל בש והפרְבנ ילזרבְל ךלמה |

 -ןרָא ּוריבָעַב ; הי םעדלָכְו מע רֵבָע ןָהְמּכְ הָלְנְלִּנַה
 במ לֵאְרְׂשִי שיִאלָּב האחו :לֵאָרְׂשִי םע יצָח ם) לפה

 ניחא ובְנג עודמ ךלֶמַה-לֶא ורמאיו למה לֶא .םיִאְּב |
 דְריַה--תֶא ֹותיִּב--תֶאְוךֵַּמַה--תֶא ּורְבֲעיַו הָדּוהְי שיא

 ומ שיִא"לע הָדּוהִי שיאילָּפ )| | וש דר ִשְנַא-לָכו |
 לע לל הָרָח הז הֶמָלְו ילא לה םִֹרָקיַּכ לֵאָרְׂשִי
 ּונָל אָׂשִנ תאשנ"סא ְךֶלְמַהְִמ ּונְלַכָא ליִכָאה הזז רבה

 דג דרָשע רֶמאַֹו הָנּוהְי שיאדתֶא סֵאָרְׂשישיִא שמ =
 דאו ינַתלקה עולמו לממ א דוב ְּלְמְב יל תֹורָי
 | שארכה שקו ִכְלַמ"תֶא .םיִׁשָהְל יל ןושאר יִדָּבִד הָיָה
 יד :לֵאָרְׂשִי ׁשיִא רָבְדִמ הל וי

 כ

 א נמי שא יְכְְִּּ עב ומשּו לַלְּב ש שיא אלק םָׁשְו
 י-דלֲחַנ אָלְו דֹוְדְּב קלח ּונְלְדיִא רֶמאֹיַז רֶפּושכ עַקְתִיו
 ב לֵאָרְׂשִי ׁשיַאילָּכ לע :לֶאְרְשִי ויָלָהֲאְל שיא ישיִדְבְּב ּונָל
 ּוקְבָד הָדוהְי ׁשיִאְו יִרְכִּבְרִּב עַבָׁש ירחא דוד יִרְחַאְמ
 תיִּב-לֶא רָוָד אבמ | :םלֶשורידדעו ןדריהדִמ 'םֶבְלַמְב
 רֶׁשֲא םיִׁשִנלְפ | םיִׁשָרָׂשֶע תֶא למה חקיו םלָשוה
 םםֵלְָּלִבָי תרמשמהתיב םגְתיו - תִוַּבַה רגשל חינה
 ור - תטְמְלִא ןָתְמ םוי-דע תֹוָרָרִצ ב אביאל יא

 א
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 = ךלמ רעד רימ לָאז סָאװ ךָאנ ןוא ;ךלמ ןטימ ןדרַי םעד
 טעּב .ךיא ,לֶאְו *  טנוטלעגרַאּפ עקיזָאדיד ןטלעגרַאפ
 .ןוא ןּברַאטש ךימָאל ןוא ,ןרעקמּוא ךיז טכענק ןייד ,ךיד
 .רעטומ ןיימ ןּוא רעטָאפ ןיימ ןּופ רבק םייּב טָאטש ןיימ
 | ןײגרעּבירַא רע לָאז ,םֶהמַּכ טכענק ןייד זיא טָא רעּבָא
 עמ ןיא סָאװ םיא טימ וט ןוא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ טימ
 | .ןגיוא ענייד ןיא |

 | ןיינרעבירַא םָהֹמּכ לָאז :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה 2
 ןיא טיג זיא סָאװ םיא טימ ןָאט לעװ ךיא ןוא ,רימ טימ
 ,רימ ןופ ןעננַאלרַאפ טסעוו וד סָאװ ץלַא ןוא ;ןגיוא ענייד

 .ןָאט ריד ךיא לעװ <

 םעד .ןעננַאנעגרעבירַא זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא*

 ךלמ רעד ןוא .ןעננַאגעגרעּבירַא ויא ךלמ רעד ןּוא ,ןדרַי
 רע ךוא .טשטנעּבעג םיא טָאה ןּוא ןיִלְורַּב טשוקעג טָאה
 | =  .םײה ןייז ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה

 ןוא לולו ןייק ןעגנַאנעגרעּבירַא ויא ךלמ רעד ןּוא 42
 עצנַאג סָאד ןּוא ,םיא טימ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיא םֶהֵּמַּכ
 | ןופ | קלָאפ םעד ןֹופ טפלעה ַא ךיוא ןוא ,הדוהי ןופ קלָאפ
 / - .ךלמ םעד טריפעגרעּבירַא ןּבָאה ,לארשי

 ןעמולעג ד ןענייז לארשי ךופ רענעמ עלַא טשרע =
 ןּבָאה:סָאװרַאפ :ךלמ םּוצ טנָאועג ןּבָאה יז ןּוא ,ךלמ םּוצ
 ןופ רענעמ יד ,רעדירּב ערעזדנּוא טעבנגעגקעװַא ךיד /

 ךיוה ןייז ןוא ךלמ םעד טריפעגרעּבירַא ןּבָאה ןוא ,הדּוהי
 ?םיא טימ ןדוד ןּופ ןשטנעמ עלָא ןּוא ,ןדרַי ןרעּביא טניזעג
 | רענעמ יד טרעפטנעעג הדוהי ןּופ רענעמ עלַא ןּבָאה *
 .דרַאּפ ןוא .בורק א זדנוא זיא ךלמ רעד לײװ :לארשי ןופ

 ודנוא ןיא יצ ?סכלמ םעד ןּופ ןסענעג ןסע ןעד רימ ןּבָאה ?ךַאז רעקיוָאדרעד ףיוא ךייַא טסירדרַאפ ןעד סָאװ
 דימ  :טגָאועג ןוא ,הדוהי ןופ רענעמ יד טרעפטנעענ לאדׂשי ןופ רענעמ יד ןּבָאה ** ?ןרָאװעג ןעקנָאשעג קנַאשעג ַא
 | ןיילק וצ ודנוא ריא טָאה סָאװרַאפ טנייה ,ךייַא ןופ ןדוד ףיוא רעכליּב ךיוא ןענייז רימ ןוא ,ךלמ ןיא םיקלח ןעצ ןּבָאה
 הא טי = ?ךלמ רעודנוא ןרעקוצמּוא עטשרע סָאד ןעװעג טרָאװ רעודנוא טינ זיא ןוא ?טכַאמעג
 -.לארׂשי ןופ רענעמ יד ןּופ רעטרעוו יד יװ רעטרַאה ןעועג ןענייז הדוהי ןּופ רענעמ יד ןופ רעטרעוו יד ןוא -

 * א ,ןירכ ןופ ןיז רעד עַבָש ? ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ןַאמ רעקיטכערטרעדינ ַא ןפָארטעג ךיז טָאה ןטרָאד ןואי ןךּ
 יי -  יי | =  :טגָאועג טָאה ןּוא ,רפש ןיא ןזָאלּבעג רע טָאה ;רענימינּב א ןאמ 77

 .ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה רימ
 יי ןּופ ןח םעד ןיא השּורי ןייק טינ ןּבָאה רימ ןּוא
 | !לארשי ,ןטלעצענ ענייז ּוצ רעכעלטיא

 רענעמ יד רָא ורכב ןופ 1 םעד עַבָש ךָאנ ןדוד רעטניה ןּופ ןעננַאנענקעװַא ךענייז לארשי ןּופ רענעמ עלא ןואי 00%
 | יי | .םִיַלָשּורי ויב ןּוא ןדרי ןופ ,ךלמ רעייז ןָא טפעהַאּב ןעװעג ןענייו הדּוהי ךופ

 טָאה רע טָאװ ױעבײװסּפעק ןעצ יד ךעמונעג טָאה ךלמ רעד ןּוא  ;םִיַלָשּורי ךיא זיוה ןייז ןיא ןעמּוקעג ויא דוד ןוא*
 וצ ויא רע רעּבָא ,ןטלַאהעגסלוא יז טָאה ןוא ;זױהכַאװ יַא ןיא טצעזעגנײװַא יז טָאה רע ןּוא ,זיוח סָאד ןטיה ּוצ ןוָאלעג
 : "נתונמלַא עקידעבעל ;טיוט ועייו ןופ גָאט:םעד דיִּב טרַאּפשעגניַא ןעװעג ךענייז ליז ךוא .ןעמוקענ :טינ ייז
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 רימ ףּור :ןָאׂשָמַע ּוצ טגָאזעג טָאה ךלמ רעד ןּוא *

 לעטש ךָאנרעד ,געט יירד ןיא הדוהי ןופ רענעמ יד ףיונוצ

 | .ָאד ּוד ךיז

 רע ןּוא ,הדוהי ןפורפיונוצ ןענַאנעג אֹׂשָמַע יא

 םיא טָאה רע סָאװ טײצ רעד רעּביא טמַאזעג ךיז טָאה |

 טעװ דנּוצַא :ןיֵשיבַא וצ טנָאזעג דוד טָאה .טלעטשעג

 יװ סטכעלש רעמ ןָאטנָא ןירכִּב ןּופ ןוז רעד עַבָש ודנוא

 םיא גָאי ןּוא ,רַאה ןייד ןופ טכענק יד םענ ּוד .םֹולָשבַא

 טעװ ןוא ,טעטש עטקיטסעפַאּב רע טניפעג רעמָאט ,ךָאנ

 | = .ןויוא ערעודנוא ןּופ ןכַאמסױרַא ךיז

 ןופ ןשטנעמ יד םיא רעטניה ןעננַאגעגסױרַא ןעניזי

 ןּוא ,םירֹוּביג עלַא ןוא , םיתָלּפ יד ןוא םיתָרּכ יד ןּוא ,ןבָאֹו

 םעד ַעַבָש ןָאױצכָאנ ִיַלָשּורְי ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז

 ןיא סָאװ ןייטש ןסיורג םייב ןענייז ייז יװ* .ןירכִּב ןּופ ןּוז

 בָאֹוי ןּוא .ייז ןגעקטנַא ןעמּוקעגנָא אׂשְמַע ויא יױזַא ,ןֹועְבִנ

 ויא ףיורעד ןּוא ,דײלקנּפַאװ ןייז ןיא טרּוגעגנָא ןעוועג זיא

 ןדנעל ענייז וצ טפעהַאּב דרעװש ַא טימ לטרַאג ַא ןעװעג

 יז ויא ױזַא ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע יװ ןוא ;דייש ריא ןיא

 דירפ ויא :ןָאׂשָמַע וצ טגָאזעג בָאֹוי טָאה * .ןלַאפעגסױרַא <

 | טָאה טנַאה עטכער סבָאל ןוא ?רעדּורּב ןיימ ,ריד ּוצ

 .ןשוק ּוצ םיא יד ,דרָאּב ןרָאּפ ןָאׂשְמַע ןעמינעגנָא

 ןיא סָאװ דרעװש רעד רַאפ טיהענ טינ ךיז טָאה אֹׂשָמַע

 ןיא ריא טימ ןָאטעג ץעז ַא םיא רע טָאה ;טנַאה טבָאֹוי

 ,דרע רעד ףיוא דײװעגניא ענייז טזָאלעגסױרַא ןּוא ,ךיוב

 ;ןטײװצ ַא ןָאט םיא טפרַאדעג טינ ןוא

 ןּוא 18

 .ןירכַּב ןופ ןּוז םעד עַבָׂש טגָאיעגכָאנ ןּבָאה יַשיבַא רעדּורב ןייז ןּוא בָאֹוי ןּוא

 ּב לאומש

| ₪ 

 ּה

 ו

 אי

 בי

 יג

 ךי

 זמ

 17-4 ,כ

 ישיָא-תֶא ילדקַעוה אָׂשְמֶעילָא ְךֵלֶמַה רֶמאַּו :תּויַח
 תשמע רש :דֶמָע הֶּפ הָּתַאְו םיִמָי תֶׁשְלְׁש הָדוה
 רֶמאַָּו ידעו רֶׁשֲא דעומהרמ רמי הָדּודיתֶא קיעְוהל

 | םיִָׁשְבַאְדִמ יִרְכּבןֶּב עַבָׁש ול עֶרָי הָּתַע ֵׁשיִבָאלָא < דוד
 = ול אָצְמְְִפ ויָרֲחַא ףדרו ְךינֹדֲא יֵרְבַע--תֶא חק הֶּתַא
 בָאי יִׁשְנַא ֹויְרֲחַא ואְצִמ :ּונְנֵע ליִצהְ תֹורְצִּב םיִרָע
 ףֹדְרִל םלֶשּוריִמ ואציו םיִרֹכִגַהילָכְו יִתְלְּפַהְו יִתְרכַהְ
 רֶׁשֲא גְלּודְנַה ןְבָאָה--םִע םֵה :יִרְכִּב-ןֶּב עַבֶׁש יִרֲחַא
 ׂשְבִל ודמ | רינָח ֿבָאֹויְו םֶהיֵנְפִל אָּב אָׂשְמַַו ןֹועְבִנְּב

 אי אוהו הָרְעַתְּב ָֹנְתָמ-ִלַע תֶרַּמצִמ בָרַח רוגח ֹולָעְו

 זתתַו יחֶא הֵּתַא םִלָׁשֲה אָׂשָמעַל ! בא" רֶמאֹּיַו :לּפִּתַ

 רַמְׁשִניאְל אָׁשָמעו לק אָׂשָמִע ןקזכ בָא ןימידדו

 ךפשיו שמחהלֶא ּהָב ֹוהְכו באוייִיְּב רֶׁשֲא | בֶרָחַּב
 יָא יִׁשיִבֲאַו ֿבָאוו תממ ול הנשאלו הָצְרַא ויָעֵמ
 באי ירעמ וילָע רַמָע שיאו יִרָקְּבְדִּב עבָׁש יִרֲחַא ףלר
 ; בָאוי יִרֲהַא רִוָדְל-רֶׁשֲא יִמּו באֹויְּב ץַפָח רֶׁשֲא יִמ רמאו

 יִּכ ׁשיִאָה אר הֶּלִסְּמַה ְךותְּב םַּּב לֵלֹנְתִמ אָשַמִעְ
 דלשמ הרשה הלסמהְמ אָׂשִמַתֶא בפיו וםָעָה-לָּכ דָמָע
 רֶׁשֲאַּכ :דַמָעְו ויָלָע אָּבַה-לָּכ הָאְר רֶׁשֲאַּכ רֶנֶּב ויל

 ףֹלְרִל בָא ירח ׂשיִא--לָּכ רֵבָע הּלִסְמַה-ןִמ מ הָנֹה

 הָלֵבָא לֵאְרְׂשִי יִמְבִׁש-לָכּב רבע :יִרְכִּבְדִּב עבש ירחא

 :וירֲחַא--ףַא ּואְבָו והלָקיו םירּפה-לכו הָכְעִמ תיֵבּ
 הָלְלְס יֵכָּפְׁשו הכעמה תיכ הלבָאְב ויל ורצו ואביו

 בָאי--תֶא רשא םָעָהדלְכ לחּב דטעת) ריִעָה--לֶא

 ךמ הָמָכֲח הָׁשִא אָרְקתַו : המוחה ליפַהְל םיִתיִחְׁשַמ

 הדָּנִה-דַע בַרָק בָאוי-לֶא א-ורְמַא ֹועְמִׁש ּוָעְמִׁש רועה
 ֶּתַאֵה השאה ֶמאַָּ הילא ברק :ףילא הָרְּבַדֲאַ

 ד תק להק ךי ארה 0 | קולע ת

 ירק רחזו ה

 .ןּברָאטשעג ויא רע ןּוא

 ויא ןעננוי סבָאֹוי ןּופ ןַאמ ַא ןּוא יי

 ָאֹׂשָמַצ ןוא = !ןבָאֹוי רעטניה ,ןדוד רַאפ ויא סע רעו ןּוא ,ןבָאי ליוו סע רעװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רעביא ןענַאטשעג |

 ןוא ,טלעטשעוּפָא ךיו טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד זַא ,ןעזעג ןַאמ רעד טָאה ;געװ ןטימ ןפיוא טּולּב ןיא טלקייקעג ךיז טָאה |

 וַא ןעועג טָאה רע ןעװ ,דגב ַא םיא ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ןוא ,דלעפ ןפיוא געוו ןּופ ןָאׂשְמַע טײרדענּפָא טָאה רע

 זיא ,געװ ןּופ ןרָאװעג ןעמּונענקעװַא זיא רע זַא* .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,םיא ןּבעל ןעמוקעגוצ זיא סָאװ רעכעלטיא

 | .ןירכּב ןופ ןוז םעד עַבֶׁש ןגָאױצכָאנ ,ןבָאֹוי רעטניה ןעגנַאנעג רעכעלטיא

 ןּבָאה ייז ןוא ;םירַּב עלַא ןּוא ,הָכֲעַמ-תיֵּב ןוא לֵבָא ויּב לארשי ןופ םיטבש עלַא ךרּוד ןעגנָאגעגכרוד זיא רע ןוא 4

 = ןיא םיא ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןוא ןעמוקעג ןענייז ייז ןואי* .םיא רעטניה ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז ןוא ,טלמַאזעגניַא ךיז

 רבנוטסעפ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא סע ןוא ,טָאטש רעד םּורַא לַאװדרע ןַא ןטָאשעגנָא ןּבָאה יז ןוא ,הָכֲעַמיתיִּב ןּופ לֵבָא

 .רעיומ יד ןפרַאװּוצניַא ידּכ ,ןרעטשעצ ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה ןבָאֹוי טימ סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא .ןּבָארג |

 ןענעג :ןבָאֹוי ּוצ ,ךײַא טעּב ךיא ,טגָאז !טרעה !טרעה :טָאטש רעד ןּופ ןפורעג יורפ עגולק ַא טָאה <

 וד טסיב :טנָאזעג טָאה יורפ יד ןוא ,ריא וצ טנענעג רע טָאה" .ריד ּוצ ןדער לעװ ךיא ןוא ,רעהַא זיּב



 הוה תלָחנ עֵּלַבְת 0/0

 0 5 ,אמ-18 ב

 רֶמאּיַ מ ירבד עַמָש ול רֶמאַּתַו יִנָא רָמאַה בָאװ
 זירמאל ; הָנשאַרְב ורְּבַרָי רָּבּד רמאל רֶמאָּתַו :יכנא מש |
 שינמָא ימלש יִכֹנָא .:ומתה כו לֵבָאְּב ילֲאָׁשי לאש
 הדָּמָל לֵאדְׂשְִּב םִאְו רע תיִמָהָל ׁשֵקִבְמ הָּתִא לֵאָרְׂשִי

 הליִלְח הָליִלֲח רמאיו בָא ןעו
 ארֶהְמ שיא יִּכ רֶביָדַה ןב"אל ; תיִהְׁשַא-םִאְו עַלבָא-א יל
 ינִּת דוד למ ודי אָשְנ ומש יִרְכִּבוִּב עַבָש םִיַרְפֶא
 בָאװילָא השאה רֶמאָּתַו ריִעָה לעמ הָכלֶאְו וּרַבְל ותא
 בכזחָׁשֲאֶה אֹובְּתַו :הָמֹוחַה דֶעְּב לא ְךֶלֶׁשְמ ושאר הגה
 ירְכּבְְְּב עבש שאר-תֶא ּותָרְכַיַו הָתֶמְכָחְּב םעָה-לָּכ-לֶא
 .ׁשיִא ריִצָח-לַעָמ ּוצְפִו רֶפשּב עקְתִינ בָאוי-לֶא ּוכֵלְׁשִו
 "לא םָאֹוָו - :ךֵלֶּמַה-לֶא םלָׁשוי בש בָאוו וָלָהֲאְל
 --לַע יהל עָדָיוהְיְְּב הָיְנְבּו לֵאָרְׂשִי אָבָצַה--לָּכ
 רכָניריִמְַּבַה דלא טָפְׁשוהיִו םמַה-לַע םֶרֹדֲאַו :יִתַלְּפַה
 יי יה יראה אריע םו :םיגהפ רָב קֹודָצְו רפס או
 0/0 0 :דוְל ןקכ

 א שקביו הֶנש יִרֲחַא הֶנָׁש םינָׁש שלש דוד ימיכ בָעְר יהיו
 .ּואשדלָא הֶוהָי רָמאְא | ' הוי נפיתַא דוד
 ג אָרְקִ !םיִנֹעֶבגַה-תֶא תיִמַה-רֶׁשֲא לע םיִמַה תיבילֶאְו
 -לֶאְרְשי ינּכמ אל םינעְבּנְַ םֶהיֵלֲא רֶמאֵל םיִנעְבּנל למה
 זכה יִעְּבְׁשִנ לֵאָרְׂשִי נבו יִרמָאָה רֶתַמ"סִא יִּב המה
 .והָרּותיו לארשידנבל ותאֹוקְּ םֶתֹּכַהְל לּואָש שקבינ
 :רפכא הָמַכו םכְל השעא המ םיִנעֶבנַהלֶא לוָד רֶמאָ
 יט--יִא םיִנֶבּנַה ול ּודְמאָו :הָוהְי תַלֲחנ--תֶא יָכָרָבּו
 תימהל שיא ּונֵלְיִאְו ותבע .לוָאָׁשמִע בָהָח ףכַּ
 ה מא !םֶכָל הֶׂשֶעַא םיִרָמִא םַּתַאדחִמ מא לֶאְרְשיְּב -

 רק אושו 'הכ | חנתאב חחפ דזכ ורק ותוכה 2 ,2

 ווק ונל "ד = קוספ עצמאב אקספ "א ,אכ |

 ;םיתלפ יד רעביא ןוא

 .רעה =

 ןעמ טָאה ןגערפ ' ,ןגָאז וצ ױזַא ,טשרעוצ ןדער טלָאועג

 ;ךַאז יד זיא ױזַא טיני*

 ;רענָאמרעד רעד ,ןדּוליחַא ןופ ןוז רעד טָפָשֹוהי ןוא ;וניצ םעד רעּביא ,םָדרֹודַא ןּוא **
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 :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה .ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?בָאֹוי
 - ךיא -.:טנָאזעג רע טָאה .טסניד ןייד ןופ רעטרעוו יד רעה

 ןעמ טָאה ןדער :ןגָאז ּוצ יוזַא ,טגָאזעג יז טָאה *

 -עוּפָא ןעמ טלָאװ םּורַא יװַא ןוא ,לֵבָא ייּב ןגערפ טלָאזעג
 ;לארשי ןּופ עיירטעג עכעלדירפ ןענייז רימ** .טקידנע
 ךָאנ ?לארׂשי ןיא רעטומ ַא ןּוא טָאטש ַא ןטייט וטסליוו

 טָאה** - !טָאג ןופ הלחנ יד .ןעגנערבמוא ּוטסלָאז סָאװ
 ביוא ,רימ הלילח ,הלילח :טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג בָאֹו

 !ןרעטשעצ לעװ ךיא ביוא ןּוא ןעונערבמוא לעװ .ךיא

 .גרעּבעג םעד ןופ ןַאמ ַא טרעיינ
 ,ןירכִּבי ןּופ ןוו רעד עַבָש ויא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םירפא ןופ
 .ןדוד ןגעקַא ,ךלמ םעד ןנעקַא טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה
 רעד ןופ ןײנקעװַא לעװ ךיא ןוא ,ןיילַא םיא סיורָא טינ
 ריד טרעװ טָא :ןבָאו וצ טגָאזעג יורפ יד טָאה .טָאטש

 .רעיומ רעד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ּפָאק ןייו |
 קלאפ ןצנַאג םעד ּוצ ןעמוקעג זיא יורפ יד ןוא* |

 ןופ ּפָאק םעד ןטינשעגּפָא ןּבָאה ייז ןּוא ,המכח ריא טימ

 | בָא ּוצ ןפרָאװענּפָארַא ןּוא ,ןירכִּב ןופ ןּז םעד עַבָש

 -עצ ךיז ןּבָאה יז ןוא ,רפוש ןיא ןוָאלּבעג טָאה רע ןּוא
 .ןטלעצעג ענייז ּוצ רעכעלטיא , טָאטש רעד ןּופ טײרּפש

 ,ךלמ םּוצ םִיַלָשּורי ןייק טרעקעגמוא .ךיז טָאה בָאֹוי ןוא

 ןופ ליח ןצנַאג םעד רעּביא ןעוועג זיא בָאֹי ןא*

 םיתרּפ יד רעּביא ,ןעֶדְיֹוהי ןופ ןוז רעד הָיְנּב ןוא ;לארשי

 ןוא
 .ןדוד יב ןַאמרעּבױא ןַא ןעװעג ןיא ראי ןופ ָאריִצ ךיוא ןוא  ,םינהּכ ,רֶתָיבֶא ןוא | קֹודָצ ןּוא ;רעביירש רעד ,אָוש

- 

 | םעד טכוועג טָאה דוד ןּוא ,רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא ,רָאי יירד ,ןדוד ןּופ געט יד ןיא רעגנוה ַא ןעוועג ויא סע ןואי
 רע סָאװרַאפ ,זיוה ןקיטולב םעד ןגעװ ןּופ ןוא ןלואָש ןגעװ ןופ זיא סָאד :טגָאזעג טָאג טָאה .טָאג ןופ םינפ

 .םינֹועְבִנ יד טייטעג טָאה

 רעדניק יד | ןופ ןעוועג טינ ןענייז םינֹועְבִ יד ןוא-טדערעג לז וצ טָאה רע ןּוא ,םינֹועְבִנ יד .ןפורעג ךלמ רעד טָאה'

 לּואָע ןוא .;ייז ּוצ ןרָאװשעג ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד ןּוא ;ירֹומָא ןופ ּבײלּברעּביא םעד ןּופ רָאנ ,לארׂשי ןופ
 - ּוצ טנָאזעג טָאה דוד ןוא :-הדוהי ןּוא לארשי ןּופ רעדניק יד רַאפ טייקידרעפייא ןייז ןיא ןגָאלשרעד ּוצ טכוועג יז טָאה
 ןּבָאה י ?טָאג ןופ הלחנ יד ןשטנעב טלָאז ריא זַא ,ןייז רּפכמ ךיא ןעק סָאװ טימ ןוא ,ןָאט ךייַא ךיא לָאז סָאװ :םינֹועְבִנ יד
 טינ .טייג ודנוא ןוא ,זיוה ןייז ןופ ןוא ןלּואָש ןופ דלָאג ןוא רעּבליז ןייק טינ טמּוק ודנוא :טגָאזעג םיא ּוצ םינֹועְבִנ יד
 = טגָאזעג ייז ןּבָאה* ?ןָאט ךייַא לָאז ךיא ,ריא טגנַאלרַאפ סָאװ :טנָאזעג רע טָאה .לארׂשי ןופ ןשטנעמ ַא ןטייט וצ םּורעד =
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 ןוא ,טדנעלרַאּפ ודנוא טָאה סָאװ ןַאמ רעד :ךלמ םּוצ

 זרַאּפ ןענייז רימ ויּב ודנוא ןגעק טנַאלּפעג טָאה סָאװ

 - לּובג ןצנַאג ןיא דנַאטשַאּב ַא ןּבָאה ּוצ ןּופ ןרָאװעג טקיליט

 ןּבעגעגרעּביא ודנוא ןלָאז רעדניק ענייז ןופ* ,לארשי ןופ

 טָאג רַאפ ןעגנעהפיוא יז ןלעװ רימ ןּוא ,ןַאמ ןּביז ןרעוו

 .טָאג ןופ ןטלייוורעדסיוא םעד ,אלּואָש ןופ לגרעב ןפיוא |

 .ןּבעג לעװ ךיא :טנָאועג ךלמ רעד טָאה

 ןופ ןּוז םעד תֶשּוביפמ טניושעג טָאה ךלמ רעד ןואי

 - טָאג ןופ העובש רעד רעּביא ,ןלּואָש ןופ ןוז םעד ןֶתָנֹוהי

 ןופ ןוז םעד ןֶתָנֹוהי ןשיווצ ןּוא ןדוד ןשיװצ ,ייז ןשיווצ סָאװ

 :לארשי לָבְנילֶבְּ .םִצֹיְהַהְמ ו

 סי 16-6 ,אכ

 נר ונל"ָּמּד רֶׁשֲאז ונלכ רֶׁשֲא שיאָה ְךֶלֶמַה-לֶא
 וםיִׁשָנֲא הָעְבִׁש נר

 הָוהְי ריָחְּב ליִאָׁש תֵעְבִנְּב החיל םינֲעקּוהְ וָנְּבִמ
 תֶׁשְביִפְמיִלַע למה למי תא יא ךלמה רֶמאַּה + ו

 ב םֶתֹנב רֶׁשֲא הָוהְי תעְֶשלַ לואשדמ ןתְנְְִדִּכ
 יִנָּב יֵנָׁש-תֶא ךלֶּמַה חק :ליִאְׁשְרִּ ןְְִָֹו ןיכו רד ח

 -ערָאו יִנֹמְרַא-תֶא ליאָשל הָדָלְי רֶׁשֲא .הִיַא-תַב הָּפְצִר

 הדל רֶׁשֲא לוב לכימ י יִנְּב תָשַמְחתֶאְו תֶשְבפִמ

 םיִנעְבְגַה ְךִיְּב םתַו + :יִתָלְחִּמַה ֵלרַּבְִּב לָאירדעל פ
 ותמה ְםִהְו דחָי םיִּתְעַבְׁש לפי הָוהְי ינפל י רָהָּב קה

 חֵּקּתַו : : םירעש ריצק תלת * םינשאָרָּב ריצק עמ

 תלָתֶתִמ רּוצַה-לֶא הל והמתו קשַההתֶא הָא-תַב הָּפְצִר

 ףוע הָנְתָניאֹלְו םימשהךמ םֶהיֵלֲע םימזדחנ דע ריִצָק
 ;הרלל הרשה תיח--תֶאְו םֶמֹוי םֶהיֵלֲע ַחָנְל םִיִמָּׁשַה
 קךוא"תב הָּפְצִר הָתָׂשֶע-רֶׁשֲא תא דורל דו א
 -תֶאְו לּואָש תֹומְצֲע"תֶא חקיו דה ךלו ;ליאָש שְָלַּפ יי

 | ּובָנְנ רֶׁשֲא דע שי לב תֶאְמ ֹונְּב ןָתָנֹוהְי תומצע

 םֹויְב םיִתְשלְפה טָׁש לת רֶׁשֲא ןְׁש-תיֵּב בָחְרֶמ םָתֹא
 -תֶא טָּׁשִמ לע ַעְּבְלנַּב לואָׁש-תֶא םיִּתְׁשִלְּפ תוָּכַה +

 תֹומְצֲע-תֶא ּופְסָאיַ וב ןתְנוהָי תֹמְצע-תֶאְו לאש תֹומְצַע
 ץֶרֶאְּב נב ָתנהיוליִאָׁש-תֹוְמְצעתֶא  ּורְּבִקַיו :םיִעְקּוְמַה "

 ָוִצ-רֶׁשֲא לָּכ וש יֿכָא שיק רבב עֶלֵצְּב ןֵָינַּב = = "טעג ןענייז יו ןוא .םענייא ןיא ןביז עלַא ןעמוקעגמוא

 דעתו :ןכירֲחַא ץֶרָאָל םיִהְלֶא רַתָעַיַו ךלמה ₪ ינטשרעג ּבײהנָא ןיא טינש ןּופ געט עטשרע יד יא ןרָאװעג

 וָּמִע ויִדָבַעַו דוד דר לֵאָרְׂשִי-תֶא םיִתָׁשְלְּפַל הָמְחְלִמ | | | = .טינש

 | רֶׁשֲא בנְב ֹוָבְׁשִיְו ;דויִז ףשו םיְִּׁשַלְּפ-תֶא ּומָחְלַמ * = |
 תֶשחְנ לֵקְׁשִמ תואמ שלש לניק לֵקְׁשִמּו חָרָה ידיליב

 "רעה ;דוָד-תֶא תוכל רמה הָׁשָרֲח רוח איָהְו "

 הָּפצִר ןּופ ןיז ײװצ יד ןעמונעג ךלמ רעד טָאה* .ןלּואָש

 ,ןלּואָש ןופ ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןהָיַא ןופ רעטכָאט רעד

 רעד לכימ ןופ .ןיז ףניפ יד ןוא ,ןתָשּוביפמ ןּוא ןינומרַא

 לֵאירדִע .ןּופ ןרָאּבעג טָאה יז סָאװ ,ןלּואָש ןופ רעטכָאט

 יז טָאה רע ןּוא" ;הָלֹוחמ ןּופ ,ןיֵלְורַּב .ןופ ןוז םעד

 - ןּבָאה ייז ןוא ,םינֹועְבִג יד ןּופ טנַאה רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא

 ןענייז יז ןּוא ;טָאג רַאּפ גרַאּב ןפיוא ןעננַאהעגפױא יז

 ןעמונעג טָאה ןהָיַא ןופ .רעטכָאט יד הָּפצִר ןוא י 2
 ןופ ,ולעפ ןפיוא טיירפשעגסיוא ךיז סע טָאה ןּוא ,קַאז ַא

 יו ףיוא ןסָאגעגּפָארַא ךיז טָאה סע ויּב טינש ּבײהנָא

 ןופ לגיופ א טוָאלעג טינ טָאה יז ןּוא .למיה ןופ רעסַאװ

 .טכַאנ יב דלעפ ןּופ היח א ןוא ,גאט יב לז ףיוא ןואלפָארַא ךיז למיה

 ח רותי %

 יק םיתשלפ המש

 קוסמ עצמאב אקספ ווק ןתי 1 יוק תמהו
 צ

 ירק םואלת בי = ירק תלחתב <. ינשוו ₪

 .ןָאטענ טָאה ,ןלּואָש ןּופ בײװסּפעק יד ,ןהָיַא ןּופ רעטכָאט יד הָּפֹצְר סָאװ ןדוד ןרָאװעג .טלייצרעד ןיא יי

 -שיֵבְי ןופ רענעמ יד ןופ ,ןוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ןופ רענייב יד ןּוא ,ןלּואָש ןופ רענייב יד ןעמונעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעג דוד יאש

 -עגפיוא טַאהעג ןטרָאד יו ןּבָאה םיתשלפ יד סָאװ ןֶשיתיֵּב ןופ קרַאמ םעד ןופ טעבנגעגקעװַא יז ןּבָאה סָאװ ,דָעְלָג |

 ןטרָאד ןופ טכַארּבעגֿפױרַא טָאה רע ןּוא *  .ַעֹוּבלִג ןיא ןלּואָש ןגָאלשעג ןּבָאה םיתשלפ יד סָאװ גָאט םעד ןיא ,ןעגנַאה

 ןּוא+* .ענעגנַאהעג יד ןופ רענייּב יד ןּבילקעגפיוא טָאה עמ ןּוא ;ןוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ןּופ רענייב יד ןוא ןלּואָש ןּופ רענייּב יד

 רעטָאפ ךיײ ןופ רבק םעד ןיא ,עֶלֵצ ןיא ,ןימינּב דנַאל ןיא ןוז ןייז ןֶתָנֹוהְי ןּוא ןלּואָש ןופ רענייּב יד ןּבָארנַאּב טָאה עמ

 .ןליופַאצ טָאה ךלמ רעד סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה עמ ןוא | ;ןשיק

 | .םעד ךָא דנַאל םּוצ ןטעּבעגרעּביא ךיז טָאה טָאג ןּוא

 ןּבָאה םיא טימ טכענק ענייז ןוא דוד ןוא ,לארשי טימ המחלמ ַא טַאהעג רעדיװ ןּבָאה םיתשלפ יד ןוא"% |

 -יבשי ןּוא * .ןרָאװעג טפַאלשענֿפָא יא דוד ןּוא ,םיתשלפ יד טימ ןטלַאהעג המחלמ ןּבָאה ןוא ,טרעדינעגּפָארַא

 ,רעּפּוק לקָש טרעדנוה "רד .ןעװעג זיא ויפש ןייז ןופ ג גָאװ יד ןּוא ,גהָפְר םעד ןּופ רעדניק יד ןּופ ןעוועג זיא סָאוו בוב

 .11 ,ב םירבד עז ,ןויר ןופ םָאטש א .ליאָשתַעְבִג



 ועְּבְׁשִנ זָא והיו יתטלָפהתֶא יו קא ישבא =
 אֵלְו המחלמל ו ונתא דו אתאל רמאל ול דודישנא 0

 זי דעתו ןֿירֲחַא יהיו = .:לֵאָרְׂשִי רניתֶא הָּבִכְת
 - ײֶא יִתָׁשֲחַה יֵכְּבִס הָּכִר זָא םִּתשִלַּפ-ע נב הָמָחְלִּמַה |
 שי הרָמָחְלּמִה דוָעייֵהְּמַו + ּוהָּפְרה ידי רֶׁשֲא ףס
 ימְחַּלַה תיֵּב םנְרא רעב ] נָא דיו םיִמָׁשְלְּפ-ִַע בּונְּ
 כ יהו :םיְִרֶא רְמִּכ ותיִנָח ץעו יתנה תיְלָנ תא
 - תֹועְבְֶאו ויי תֶעְבְצָאְו ןידמ שיא! יקי תנּכ הָמָחְלמ דוע
 דלי אוה"טנו רָּפְמִמ עַּבְרַאְו םיִרְשָע שש שש וילגר
 אס יחא יִעָמָשְָּבןָתְנוהָי דפי לארשידתא ףרחו :ה הָפְרַהְל
 בכ יב ּולְּפַו תַנְּב הָפְרֶחְל חלי הֶלֵא תיַעַּבְרַא"תֶא :דִוָד
 ויָדָבָע ְךימּ דד

 + 'םכ |
 א אתא הָדיִׁשַה יְִבִדתֶא הָוהיַל לוד ידו עי יי

 +לואש ףכמו ויביא"לפ ףכמ וָתֹא הָוהְי ליצה םְּב
 ג וחלַא - יִלַטְלַפַמ יִתָדְצְמּ יעְלס הוה מֵי
 - 'יִַּּנִשִמ לש ןֶרָקָו יגנִּמ - וָּחְמָחֶא ירוצ
 ד לָלְהַמ = עשִת סֶמָחִמ יצשמ =  יִֵסּונְמּו

 היירְּבׁשִמ יִנָפָפֶא יִּכ :עשוא יִבָיַאְמו הָוהְי אָרָקֶא
 ויִלְבְה .יִנָתעְַ לַעלְבילַַ תָמ
 | הָשקמ מק = +  'ס ליִאְׁש
 לא 0/0 הוה אְָקֶא ליב 00  +תֶמ
 | לָכיִקְמ עמשמ 000000000 אָרְקֶא והלא
 ח שַעָנְתו ;ויִנֲאְּב יִתָעְושו לט
 .םִיַמּׁשַה תדָסמ 00 - ץֶרֶאָה שערתו
 5 הֶלָע ;ול הָרָהְִּכ ושַעָנְִַ 0 יהיו

 .וָּפִמ שאו - | פאב ןֶׁשֶע
 0 ירק העמש : ירק ןרמ 2 אושז ר = אב

,+ 

 ירק שעגתו ה חסַפ לש ז םוו וניזאה חרטפה א ,ב כ

 .הָפָר

 טָאהךּוא ,ודהעווש רעיינַא טימ טרוגעגנָא ןעװעג יא רע  ןוא
 - ןופ ןוז:רעד יִשיִּבַא רעְּבָאי .ןדוד ןגָאלשרעד טלָאװעג
 < םעד גאל טָאה ןוא ףליה וצ ןעמוקעג םיא זיא ןהיורצ

 ןשטנעמ סדוד ןּבָאה .לָאמסנעד .טייטעג םיא ןוא יתשלפ
 . -סױרַא טינ רעמ טסלָאז :ןגָאז וצ יװַא ,םיא רַאפ ןרָאװשענ
 ןשעלרַאפ 6 שנ .טסלָאז ידפ ,המחלמ ןיא ודנוא טימ ןייג
 | | - .לארׂשי ןופ טביל סָאד

 א ןעווענ רעדיו ויא ,םעד ךָאג ןעװעג ויא סע ןוא* |
 יֵכּבִס טָאה לָאמסנעד. ;םיתשלפ יד טִימ בֹוג ןיא המחלמ
 םעד; ןופ .רעדניק יד ןופ סָאװ ןפַס ןגָאלשרעד הָשּוח ןּופ

 . טימ בג ןִיא; המחלמ א ַא ןעעג רעו זיא סע ןוא*
 רעד םִיַנרֹואייִרֲעַי ןופ ןוז רעד ןֶנָחלֶא ןוא | ;םיתשְלּפ יד
 רעד סָאװ ,תַג ןופ ןתֶילָ ןגָאלשרעד טָאה רעמָחָלתיּב
 = ןופ גנַאטשי רעד יװ יװַא ןעװעג זיא ויפש ןייז ןופ ץלָאה
 יי יי 0 .רעּבעװ

 זיא .תַג אלול ַא ןעװעג רעדיוו זיא סע ןואפ =
 ענייז ןּופ רעגניפ .יד סָאװ טיירטש ןופ ןַאמ ַא ןעוועג ןטרָאד
 סקעז ּוצ ןעוועג ןענייז סיפ ענייז ןופ רעגניפ יד ןּוא טנעה
 זיא ךיוא רע ןוא .לָאצ ןיא קיצנַאװצ ןּוא ריפ ,סקעו ןוא
 -עג .טָאה רֶע ןוא" | .הָפְר םעד ןופ ןרָאּבעג ןעװעג
 = ,יִצמִש ןופ .ןוז רעד ָתָנֹוהי םיא טָאה ;לארׂשי טרעטסעל
 עא עא בא - .ןגָאלשרעד ,רעדּורּב סדוד

 םעד: ןופ |  .ןרָאבעג ןעדע ענו ריפ .עקיוָאדיד* =
 ..טמענק ענייז ןופ טנַאה רעד ךרוד ןוא | ,ןדוד ןופ טנַאה רעד ךרוד ןלַאפעג ןענייו ײז ןוא .תַנ ןיא הָפָר

 ליצמ :םיא טָאה טָאג סָאװ גָאט םעד קא ,גנַאזעג ןקיוָאדמעד ןופ רעטרעוו יד טָאג ּוצ טדערעג טָאה דוד ןואי !
 | = :טגָאועגטָאה רע ןוא* = .ןְלֹואָש ןופ טנַאה רעד ןּופ ןוא ,ט טנייפ ענייז עלַא ןּופ טנַאה רעד ןּופ ןעװעג

 ,גנוטסעפ ןיימ ןּוא ולעפ ןיימ זיא הוהי
 ;ןענירטנַא ךימ טכַאמ סָאװ רעד ןּוא
 - ,םיא ןיא ךימ ץיש ךיא סָאװ ולעפ ןיימ טָאג*

 = ,ףליה ןיימ ןופ ןרָאה רעד ןוא דליש ןיימ = =
 - = ,גנונירטנַא ןיימ ןוא םערּוט ןיימ |

 .טכערמוא ןופ ךימ טספלעה סָאװ ,רעפלעה ןיימ
 | .!הוהי זיא טביולעג :ףּור ךיא *

 .ןפלָאהעג ךיא רעוו טנייפ עניימ ןּופ ןּוא

 ,טיוט ןופ ןלעוו ךימ ןּבָאה טלגנירעגמּורַא םורָאװ *

 .;ןקָארשעג ךימ ןּבָאה ןנָאגרעטנוא ןופ ןכייט
 א ךימ ןּבָאה דרעעטנוא ןופ קירטשי

 = 0 .טיוט ןופ ןצענ רימ ןענייז ןעמוקעגננעקַא
 - ,הוהי ּוצ ןפורעג טיונ ןיימ ןיא ךיא ּבָאה י

 ,ןפורעג ךיא ּבָאה טָאג ןיימ ּוצ ,ָאי
 < ,לוק ןיימ לפמעט ןייז ןופ טרעהעג טָאה רע ןוא
 ..ןרעיוא ענייז ןיא ףעמוקעג זיאנ ילרשעג ןיימ ןּוא

 .דרע יד ךיז טָאה טלקַאװעג ןּוא טלקָאשעג ןוא *
 :טרעטיצעג ןּבָאה:למיה ןּופ ןטסעפטנורג יד
 / .:טנרעצעג טָאה רע לײװ ,טלקָאשעג ךיז ןּבָאה יז



 ּב לאומש

 ,זָאנ ןייז ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא ךיור ַא * =

 ;טרעצרַאפ רעייפ ַא טָאה ליומ ןייז ןּופ ןוא

 .םיא ןופ טנערּבעג ןּבָאה ןליוק = =

 ,טרעדינעג ןוא למיה םעד טגיינעג טָאה רע ןואמ =

 .סיפ ענייז רעטנּוא לּבענ ַא טימ | =

 ,ןגיולפעג ןוא בּורּכ ַא ףיוא ןטירעג זיא רע ןוא +

 .טניוו ןופ ןעלגילפ ףיוא ןויװַאּב ךיז ןוא

 ךעלדייב רַאפ שינרעטצניפ טכַאמעג טָאה רע ןוא יי

 | ;םיא םּורַא

 .עטכידעג סנקלָאװ ,ןרעסַאװ ןּופ גנולמַאז א

 | םיא רַאּפ רעמיש םעד ןּופ 5

 .טנערּבעג ןליוקרעייפ ןּבָאה
 ,טָאג טָאה למיה ןופ טרענּודעג+/ =

 .לוָק ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רעטסכעה רעד ןּוא

 ,טײרּפשעצ יז ןוא ןלייפ טקישעגסױרַא טָאה רע ןּוא 5 = =

 .טלמּוטרַאפ ייז ןּוא--ץילּב ַא

 ,ןויוואּב ךיז ןּבָאה םי ןופ סנּבָארג יד ןּוא י*

 טקעלּפטנַא ןענייז טלעװ רעד ןופ ןטסעפטנורג יד

 ,ןרָאועג |

 ,טָאג ןופ יירשעגנָא םעד ךרוד

 .זָאנ ןייז ןופ זָאלּבמעטָא םעד ןּופ

 ךימ ןוא ךייה רעד ןופ טקערטשעוסיוא טָאה רע 2%

 ,ןעמונעג =

 .עסיורג ןרעסַאװ ןּופ ןגױצעגסױרַא ךימ

 ,טנייפ ןקיטכַאמ ןיימ ןופ ןעוועג ליצמ ךימ טָאה רע < |

 רעקרַאטש ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,םיאנוָש עניימ ןופ

 .רימ ןּופ |

 ,ךָארּב ןיימ ןּופ גָאט ןיא ןעמּוקעגנגעקַא רימ ןענייז ייז <

 .ןעװעג ןעלנָא ןַא רימ זיא טָאג רעּבָא

 ,שינרעטײרּב רעד ןיא טריפעגסיורַא ךימ טָאה רע יי

 .טרעגַאּב ךימ טָאה רע לײװ ,ןגױצעגסױרַא ךימ

 = ,טײקיטכערעג ןיימ טיול ךימ טלעגרַאּפ טָאג יי

 רימ רע טרעק טנעה עניימ ןּופ טייקנייר רעד טיול
 יי | .םּוא

 ,הוהי ןופ ןגעוו יד טיהעג ּבָאה ךיא םורָאװ =
 .טָאג ןיימ ןגעקַא ןכָארּברַאפ טינ ןּוא

 ,רימ רַאפ ןענייז ןצעזעג ענייז עלַא םורָאװ =

 .ּפָא טינ ךיא רעק ןופרעד ,םיקּוח ענייז ןּוא
 ,ץנַאג םיא ּוצ ןעוועג ןיּב ךיא ןוא **

 (ל) 29-) 9 ,בכ

 ו = ?טעמ יִרְעַּב םיִלָחְ לכאת י
 תַחְּת לָּפְרֶעו דרו םִימָׁש

 אָפ עו בֹורָּכילַע בַכְר וילנר א
 ויָתֹביִבְס ּךֶׁשֶח תשיו !ַחּוְרייִפְנַּכ-לַע בי
 ננִמ :םיקחש יִבָע םימדתרשה תוּכָס +
 םִיַמָׁשוִמ םעֶד ושאלו חנ די
 חַלְׁשִיו :וליק ןתי יל הָוהְי וט
 יקפא ּואָרִו :םמהיו קרב םציפינ םיאח ו
 תַרָעְנְּב לֶבֵּת תודְסִמ ולע = | שי

 םֹורָּמִמ חלש :ופא ַחּור תמשגמ הָוהְי =

 נלי :םיפר םיממ יִנָׁשְמַי ינחָקִי חי
 וצְמִא יִּכ יִאְגְשִמ זע ימָיאִמ

 יהיו ידיא םֹויְּב יָנְמִּדַקְי :יִנָמִמ טי

 םֶחְרמֹל אצו 7 | :יל ןָעָשמ הָוהְי כ
 ינְלֶמְ :ימ ץפחהוּכ יִנָצְלַחְי יהא אכ

 ביש יִדָי רֶבְּכ יִתְקָדְצִּכ הָוהְי

 אֵלְו = הי יִכרדיִּתרַמָׁש יִכ ל בכ
 ְְּׁשִמ-לֶכ שה :יהלַאָמ יִּתְַׁשְר כ
 היהאְו ! :הָנְמִמ רּוסָאדאל ויָתֹּכִחְו יגל רכ

 יל הָוהְי בשיו :ינשמ הָרּמׁשִאו ול םיִמָת הכ
 -םִע !ויָניֵע דָגְנל יִרֹבְּכ .יִתָקָרְצְּכ וכ

 םיִמָּת רֹּכִנישֵע דָּמַחְתִּת ריִסָח
 יםִעו  רָבָּתִּת רָבָניִֵע == !םָמָּתִּת זכ

 נָע םעדתֶאְ :לָּפִַּ ׁשֵּקִע
 ײּכ -  ווליִּפְׁשַּת םיִמָריִלֲע ניו עישֹוּת טכ

 היי נה ָנהְי ירינ התא
 קלאב רּוְנ ץיִרָא הָכְביִּכ | = ויְִׁשָח ל

 רק יטמשמ גכ ײק םהו לט

 .טייקידניז ןיימ ןופ טיהעג ךימ ּבָאה ןּוא

 ,טײקיטכערעג ןיימ טיול טָאג טרעקעגמּוא רימ טָאהםּורד *

 .ןגיוא ענייז רַאפ טייקנייר ןיימ טיול

 ,קידָאנעג ךיז ּוטזייוו ןקידָאנעג םעד טימ **

 .ךעלרע ךיז ּוטוייוו ןַאמ ןכעלרע םעד טימ

 ,ןייר ךיז וטזיוו םענייר םעד טימ

 .טײרדרַאפ ךיז ּוטזייוו ןעמּורק םעד טימ ןּוא

 ,ןפלעה ּוטסּוט קלָאפ עמירָא סָאד ןּוא =
 ,עכיוה יד ףיוא ןענייז ןגיוא ענייד ןּוא
 .ןרעדינרעד יז טסלָאז ּוד

 ,הוהי טכיל ןיימ טסיּב ּוד םורָאװ **

 .שינרעטצניפ ןיימ טנַײשַאּב הוהי ןּוא



 = א 50-(אל) 30 ,בכ |

 אל םיִמָּת לֵאָה | ;רּוׁש-גָּלַרָא |
 = מ הָפּורְצ ָוהְי תָרְמֶא פרד
 בל יִדַעְלַּבִמ לאהימ יִּכ :וֶּב םיִמֹחַה לָפְל אוה
 - 8 לֶאָה ;וניהלָא ְָעְלַּבִמ רוצ יִמּו הָוהְי
 םיִמָּת רֶּתִי | לח עמ
 ול "לַעְו תּוליִאְּכ וילגר הָוׁשְמ = םֶֹּכְרּר
 הל יִדָי דַמְלְמ | = - יִתְמָּב
 ל וֵתִַה  :יִתֹעְרְו הָׁשּוהְניתְׁשִק תקו | הָמָחְלִמְל
 ל ידעצ בקרת = נר תו דעשי ןגמ יל
 חל הָפְּדִרֶא :ילסרס ודעמ אָלְו יִנֵּתְחַּת

 = יע בּוָׁשָא אלו | םֶדיִמְׁשֲאְו יבא |
 ש ולפמ  ןמּקְיאֵלְו םַצָחְמִאְ םַלַכְְ  :םֶתֹּטַּכ

  "לקיתמ === = = יל תת
 אט יביא זינָתְחַת ימק עיִרְכִּמ הָמָחְלִּמַל
 גמ ןיִאְו ּועְׁשִי !םָתיִמְצַאְ יאנשמ 0/0 ףרע יל הָּתִּת -

 ש םֶהָחְשֶאְו = ;םֶנָע אֶל הָוהְי-לֶא .ַניִׁשמ
 םֶּקִרֲא תִֹצּוח-טיִטְּכ | ץֶרא-רפעפ
 דפ יִנְרְמְשִת למע יבירמ ינָמְלִפִת | + ּ!םעֶקְרָא
 יתעדידאל םע = םינ שאְרְל
 ה משל = ילרשַתפִתי רכנ ְּב = ילבש
 יש רו ּולְבִי ךָכִנ יב ה :יל ועמשי ןא
 ו ריו יקוצ ךורָבּו הוהידימ . {םֶתֹורְנְסִּמִמ
 חמ תמכָנ ןתנה לֵאָה = | - שי רוצ יקל
 טמ יאיצומו = ץמַתְחִפ םיִמע דרמה יל
 םיִסַמַח שיאמ | ינממּורת ימקמו יביאמ
 רדמשלו) - םִיַּבְהֹוְיִּר דא ןכילַע ניצת
 א תועושי ליִדְנִמ | | תרָמא
 ארקמ מ | רקלת 45 - יקמח) שגוהסעקווש ל

 | ותק לורגכ א) = םימפ ןרנס ידומ

 - ,המחלמ רַאפ טײקרַאטש טימ טרוזַאּב ךימ טסָאה ןוא *
 =  ,רימ רעטנוא רעייטשנגעק עניימ טגייּבעג טסָאה

 - ,רימ ּוצ ןקַאנ ןטימ טכַאמעג וטסָאה טנייפ עניימ ןוא =
 = -  .ןדיצשרַאפ יז לָאז ךיא--םיאנָש עניימ =

 ןייק ןעװעג טינ ןּוא , טקוקענמוא ךיז ןּבָאה יז <
 | 0 =  ,רעפלעה = |
 .טרעפטנעעג טינ יז טָאה רע ןוא--טָאנ וצ |
 ,דרע רעד ןּופ ּביוטש יװ ןּבירעצ יז ּבָאה ךיא ןּוא <

 - ,ןטערטעצ ייז ,טקירדעצ ייז טױקנסַאג יוו <
 ןּופ גירק יד ןופ ןענירטנַא טכַאמעג ךימ טסָאה ןוא +

 - .,קלָאּפ ןיימ |
 ;תומּוא יד ןּופ ּפָאק רעד ןרעו וצ ףיוא טיהעג ךימ
 .ןעניד רימ טוט ,טינ ןעק ךיא סָאװ קלָאפ ַא

 5 = ב לאומש -

 | :,הנחמ ַא ןגעק ךיא ףיול ריד טימ םורָאװ * 50

 .רעּבירַא רעיומ ַא ךיא גנירפש טָאג ןיימ טימ
 ;ץנַאג זיא געוו ןייז-טָאגיי

  םיא יא דו ןציש סָאװ עלַא רַאפ דליש ַא זיא רע = 7 = ,טרעטײלעג זיא הוהי ןּופ טרָאװ סָאד

 .  ,תוהי רעסיוא טָאג ַא זיא רעװ םורָאװ *
 טאג רעודנוא רעסיוא זלעפ ַא רעוו ןּוא

 ,גנוטסעפ עקרַאטש ןיימ זיא סָאװ טָאג רעד *

 .געוו ןיימ ךיילג ןייג טוָאל ןּוא

 = ןדנה יד יװ ךיילג סיפ עניימ טכַאמ רע **

 .ןלעטש ךימ רע טּוט ןכייה עניימ ףיוא ןוא

 = = = ,המחלמ ּוצ טנעה עניימ טנרעל רע *
 .סמערָא עניימ ּפָארַא ןגייב ןגיוב םענרעפוק ַא ןוא

 ,ףליה ןייד ןופ דליש םעד ןּבעגעג רימ טסָאה ןוא *
 = = .ןסיירג ךימ טּוט טייקדלימ ןייד ןוא

 ,רימ רעטנּוא טירט ןיימ טסרעטײרּברעד 81
 .ךעלכענק עניימ רי ןָאה ט טשטילענעגסיוא טינ ג ןּוא

 ,טקיליטרַאפ יז ןוא טנייפ עניימ טגָאיעג ּבָאה ךיא* |
 .טדנעלרַאּפ יֵז בָאה ךיא ויב טרע קעגמוא טינ ךיז ןּוא

 ,טקַאהעצ יז ןוא טדנעלרַאפ ייו ּבָאה ךיא ,ָאי"
 - - ;ןייטשפיוא טינ ןענעק יז א

 \ - :סיפ מ רעטנוא ןלַאפעג ןעניז יז ןוא

 ,רימ ד ראפ ןיא ןעייג ןדמערפ םעד ןּופ רעדניק יד 5

 .רימ יז ןכרָאהעג רעיוא ןטימ ןרעה ןּופ

 ,טקלעװרַאפ ןרעוו ןדמערפ םעד ןּופ רעדניק יד9 |
 .ןעננטסעפ ערעייז ןופ סױרַא קידנעקניה ןעמוק ןּוא |

 ,ולעפ ןיימ ויא טביולעג ןוא ;הוהי טּבעל סע 5 |
 .:ףליה ןיימ ןּופ ולעפ רעד טָאג זיא ןביוהרעד ןּוא

 ,תומקנ רימ שיג סָאװ טָאג רעד 5 |
 ,רימ רעטנוא תומּוא יד ןרעדינ טכַאמ ןּוא | |
 .;טנייפ עניימ ןופ סױרַא ךימ טיצ ןוא *
 - ,ךימ וטסבייהרעד רעייטשנגעק עניימ רעּביא ,ָאי <

 . ,ליצמ ךימ וטסיב ןשטנעמביור םעד ןּופ
 .,העקלעפ יד ןשיווצ ,טָאנ ,ךיד ךיא ביול םֹורד **

 | .ןעגניז ךיא ו וט  ןעמָאנ ןייד וצ ןוא |



 = 18 ,וכ-(א ,גכ) פו ,בכ | = < ּב לאּומש 6

 וקיִשְמְל = דָסֶחְׂשְֶ = למ | ,ךלמ ןייז רַאפ רע זיא ףליה ןופ םערוט ַא יי
 + :םלוע-דע | | וערזלו דודל ,ןטּבלַאזעג ןייז טימ דסח טּוט רע .ןּוא

 יב < | בב הי = .קיביײא זיּב ןעמָאָז ןייז טימ ןּוא ןדוד טימ

 .רָבָּנַה םַאְ יִשְִדָּב דד םָאְנ םִנרְֲאָה דוד יִרְבִד הָלֶאְו א :ןדוד ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןענייז סָאד ןואי ך ר

 חור :לֵאָרָׂשִי תוְרמז םיִעָו בֲֹעַי יהלָא ויִׁשִמ לע םקָה ג ןשי ןופ ןוז םעד דוד ןּופ דייר יד

 "לאְרְש יהלַא רַמָא :ינֹוׁשְלילַע ֹותָּלִמּ יִתרְּבִּד הָוהְי : .,טלעטשעג ךיוה זיא סָאװ ןַאמ םעד ןּופ דייר יד

 תֶאְרְי לשומ קידצ םֶדָאָּב לשומ לֵאָרְׂשִי רוצ רב יל ,בקעי ןופ טָאג םעד ןופ ןטּבלַאזעג םעד

 הַנְנִמ תֹובָע אֵל רֶקּב שֶמָשדחַרְי רֶקְּב רֹוָאְכּו :םיִהֹלָא ד -  :לארׂשי ןּופ רעגניז ןסיז םעד ןּוא

 תיִרְב יִּכ לֵא-םִע יִתיֵּב ןְכ-אֹלייּב :ץראמ אשד רֶָּטִמ ה | - ,רימ ךרוד טדער טָאג ןּופ טסייג רעד *

 -לָכְו יְִׁשִ-לֶכייֵּפ הָרֶמְׁשּו לפב הָכּורְע ל םש םלוע = | .גנּוצ ןיימ ףיוא זיא טרָאװ ןייז ןּוא

 אָלייֵּכ םֵהָלְּכ ךֶנֶמ ץיִקְּכ לעלְבו ַחיִמְצִי אְלייִּכ ץֶּפֵח ו
 = תֶרְנַח ץעו לורב אֹקְמִי םֶהְּב עע ׁשיִאְו :וחָקִי דִיְב ז
 = םיִרֵּבִּנַה תֹומָׁש הלא - !תֶבָׁשַּב ּיְָרָׂשִי ףורש ׁשֵאָבּו ח

 אוה ישלשה שאר ו ִנֹמְּכְחַּת תֶבָשִּב בֶׁשֹי ךודל רֶׁשֲא

 = ?דָחֶא םִעִַּב לָלָה תוָאמ הנמשילע נעה ָניִרְע |

 ,טגָאזעג טָאה לארשי ןּופ טָאג רעד *
 :טדערעג רימ ּוצ טָאה לארשי ןּופ ולעפ רעד
 - ןייז ףרַאד ןשטנעמ רעּביא רעקיטלעװעג ַא
 ,טײקיטכרָאפסטָאג טימ טקיטלעװעגסָאװ קידצ ַא
 --ףיוא טייג ןוז יד ןעוו ןגרָאמירפ ןּופ טכיל יװ ןּוא +

 דמע םיִרִֹּגי הָׁשלְׁשִּב ֵתֹחֲאְדִּב יןִּב ךֶֶעְלֶא יראו 5 - ,ןקלָאװ ןָא ןזרָאמירפ ַא |
 וקעו הָמָהְלַמַל םְׁשיּופְסַאנ םיִתָשלּפַּב םפְרֶחְּב רֹוָד : ןגער ןכָאנ ןייש ןופ ןעו =

 ורָי הְָנְייִּכ דע םיִּתְׁשִלָּפּב יו םָק אּוָה :לֵאָרְׂשִי שיא י | .דרע רעד ןופ זָארג סָאד טצָארּפש
 .םִיַּב הָלֹורְג הָעּוׁשְּת הָוהְי שעו בָרַתַהְלֶא ודי קֵּבְרִּתַ !טָאג רַאפ זיוה ןיימ טסעפ טינ זיא ,רָאװרַאפ

 וירא :טשפל ךָא ויָרֲחַא ֹובְׁשָי םַעָהְו אּוהַה ,טכַאמעג רימ רע טָאה דנוב ןקיבײא ןַא לייוו

 םֶׁשייַהְּתַו היחל םיִּתְׁשִלְּפ ּוּפְסִאָו יִרָרָה אנָאְרִּב הָּמַׁש | ;טיהענּפָא ןּוא םעלַאְךיא.טיירבעגוצ =

 :םיִּתְשלַּפ ינפמ םָנ םֶעְָ םיׂשָדֲע הֶאְלְמ חשה תֵקֹלָה רעב ןיימ לַא ןּוא ףליה ןיימ לא ,רָאװרַאפ |
 .שפיו םיִתְשְלָּפדתֶא זיו ָהֶליִצי הָקְלָחֲהיְּךֹוְתְּב םֵצֵיְתִיַו בי | ?ןצָארּפש טינ רע טכַאמ יצ

 שאר םישלשהמ םישלש ּודְרינ :הָלודְנ הָעּוׁשְּת הָוהִי + עלַא ןענייז עקיטכערטרעדינ יד רעּבָא*

 םיְִּׁשלּפ תיַחְוםֶלְרֶע תַרְעְמילֶא דוא ריִצָקילֶא ואָבִמ | ענעפרָאװעגקעװַא רענרעד יװ
 םיִתְשלְּפ במו הָדוצְּמִּב א דודו :םיִאְפְר קָמְֹּב הנח ד = ;ןעמעננָא טינ טנַאה רעד טימ ןעק ןעמ סָאװ
 שםימ יִנֵקְׁשִי ימ רמאו דָוָד הָואְתִמ :םֶחָל תיִּב זָא וט | ,ןרירנָא יז רעצימע ליוו ןּוא י

 ןזיֵא ןָא שמ ךיז רע טנרָאװַאּב
 וו א 0 עשב

 ףקהשש '* יקםומת  ײקוו+ יקחו 'ט ;ויפש ַא ןופ ץלָאה ַא רעדָא

 רעייפ ןיא טנערּברַאפ ןּוא
 .טרָא ןפיוא טנערּברַאפ ייז ןרעװ

 יד ןופ ןַאמטּפױה רעד ,ינֹומּכחַּת ַא ,תָבָׂשַּב-בַׁשֹי :טַאהעג טָאה דוד סָאװ םירֹוּביג יד ןּופ ןעמענ יד ןענַײז סָאד *

 .לָאמ ןייא טימ ןגָאלשרעד ,ןַאמ טרעדנוה טכָא ףיוא זזיּפש ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רענ ;ינצֶע רעד ונידַע זיא סָאד ,עטצלע

 ןּבָאה יז ןעוו ,ןדוד טימ םירוביג יירד יד ןּופ ,ןיחֹוחַא ןופ ןוז םעד ודוד ןּופ ןּוז רעד רֶוֶעלֶא ןעװעג זיא םיא .ךָאנ ןּוא י

 ןענייז לארשי ןּופ רענעמ יד ןּוא ,המחלמ ףיוא טלמַאזעגנייַא ןטרָאד ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיתשלפ יד ןגעקַא טלעטשעגנייַא ךיז

 -עג דימ זיא טנַאה ןייז ויב םיתשלפ יד ןשיװצ ןגָאלשענ טָאה ןּוא ,ןענאטשעגפיוא זיא רע ןּוא** ;ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג

 סָאד ןּוא ,גָאט םענעי ןיא העושי עסיורג ַא ןָאטעג טָאה טָאג ןוא .דרעווש םּוצ טּפעלקענּוצ ךיז טָאה טנָאה ןייז ןּוא ,ןרָאװ

 0/0 | .ןעטײטעג ידנ ןֶאטּוצסיוא זיולב ,םיא ךָאנטרעקעגמוא ךיז טָאה קלָאפ

 = ;הנחמ ַא ןיא טלמַאזעגנייַא טָאהעג ךיז ןּבָאה םיתשלפ יד .רָרָה ןופ ,ןאָנָא ןּופ-ןוז רעד הָמָש ןעוועג זיא םיא ךָאנ ןוא יי

 ךיז רע טָאה * ;םיתשלפ יד ןופ ןפָאלטנַא זיא קלָאפ סָאד ןּוא ;ןודניל טימ לּופ דלעפ קיטש ַא .ןעוועג זיא ןטרָאד ןּוא |

 טָאה טָאג ןוא ,םיתשלפ יד ןגָאלשעג טָאה רע ןוא ;ןעװעג ליצמ סע טָאה ןּוא ,דנַאל קיטש םעד ןּופ ןטימ ןיא טלעטשעג

 יב | | | | = .העשי עסיורנ ַא ןָאטעג

 ליה רעד ּוצ ןדוד ּוצ טייצטינש ןיא ןעמוקענ ןענייז ןוא טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה טיילטפיוה קיסיירד יד ןופ יירד ןּוא י*

 רעד ןיא ןעװעג לָאמסנעד זיא דוד ןוא * .םיאָפר לָאט ןיא טרעגַאלעג טָאה םיתשלפ יד ןּופ הנחמ יד ןוא ;םֶלּודַע ןופ

 ןעװ :טנָאועג טָאה:רע ןּוא ,טסולגעג דוד טָאה * .םֶחְליִתיֵּב ןיא ןעוועג לָאמסנעד זיא םיתשלפ יד ןופ ךַאװ יד ןּוא ,גנוטסעפ
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 -ש םיִרֹּבִּנַה תֶׁשֹלְׁש ו ּועְקִביַ עשב יוָשֲא םָחָליִתיִב ראָבִמ
 < רָשֶא םָחְלְהתיב ראָכִמ םִיַמ-ּובֲאְׁשִַו םיּתְשְלפ הָנֲחַמִּב
 מ םתותשל הָבֶא אלו דָוָ-לֶא ואב ואשיו רַעָשּב
 יי תראו יִתְשָעַמ הָזהִי יל הלילה רֶמאַֹּו :הוהיל םָתֹא
 זבתותשל הָבָא אלו םמוׁשָפַנְּב םיכלהה טיִׁשְנֲאה םדַה
 זי בָאֹוי | יָא יֵׁשיִבֲאַו {םיִדֹּכִגַה תֶׁשְלָׁש ושע הֶלֵא
 והינֲח--תֶא רוע .אּוהְו יָׁשלְׁשַה שאר .אוָח הָיֹורְצדִב
 .ישיֹיָׁשלְׁשַהןִמ :הָׁשלְׁשַּב םשדולו לָלֶח תֹוָאמ ׁשְלְׁשילַע
 :תצמדדאל השלשה"דעו רשל םֶהְל יהו דָבְכנ יִבָה

 : זיִלְעְּפדבִה יתידשואדפ | עֶדָיהְי-ֶב והָיָנְבּ
 דרי .אּוהְו םָאֹומ לארא ינש .תֶא הָּכִה אוה .לֵאָצְבִמ
 אכ תצוהו לשעה .םֹויְּב ראפה דותַּב היָרֲאָה--תֶא הכה
 .זריִנֲח ירצמה דיו הָארמ רשא ירצמ ׁשיִא-תֶא הָּכַה
 - והנרחוו ירצמה ךימ תיִנֲחַה-תֶא לו טֶבָּׁשַּב ולא דר
 < בננהשלָשפ םשדולו עדי ייְדַּפ ּוהָיְנְּב הֶׂשֶע הֶּלֵא :ותינחּב
 - טפצפדיאל הֶשלשַה"לֶאְ רָּבְכִנ .םישלשַהדמ | :{םיִרֹּבִגַה

 דכ םָאֹו-יִחַא לָאהְׂשֶע
 תכ ןרָמש

 וָתְַמְׁשִמ--לֶא דוד והמשיו
 :םֶחְל תב יִרֹדְדַּב .ןנחְלֶא .םישלש
 | ּויָרֹרֲחַה אָקיִלֲא יֵרְרֲהַה
 | צֶצקְַּח שק כ

 כב בלס | ּויָתְפְמְנה יֵרְהִמ יִֹחֲאָה ןומְלצ =
 .זןמינב יִנְּב תעְבִנמ יִבירְדְב יפא יִתְפְטְנַה נב
 אל ?ןֹובְלַעדיִבַא שענ-ילחנמ ידה יָנתֲעַרַּפ ּוהָינְּב
 .זיָמְחְרַּבַה תֶוָמְוַע יִתָבְרַה
 | סנה ןשי נב

 ט רע יטלפה ץלמ |

 :ל ְרֶׁשְִּב .טָאיִהֲא יִרְרְהַה הָּמַׁש
 'דל םַעיִלֶא יִָכֲעַמַהְִּב סאד לפלא 4 יראה

 .ירק ליח כ ורק 7 השלשה חי \ ווק רבמ 'זש | יחק רבמ רש -

 ורק רבה ירק יראה יִרָראָה 8 0 'גל | ייק שא לכ

 א ןיא ,ּבּורג ַא ץא בייל ַא א ןגָאלשרעד טָאה ןוא טרעדינעג

 ןעווענ זיא טנַאה סירצמ םעד ןיא ןוא ;ןקּוקּוצנָא ןַאמ ַא

 .וכיִתְׁשדַה יֵּנְבִמ יתהנעה לנבא

 בלינֹבְלַעַׁשַה אָּבִהַיְלֶא

 .יינש ןּופ גָאט ַא

 - ייתיֵּב ךופ טענורב םעד ןופ רעסַאװ ןעקנירט רעד טיג רימ

 -נַײרַא םירוביג יירד יד ןּבָאה * :!רעיוט ןיא טָאװ טֶחָל

 לעגנָא ןבָאה יז ןוא ,םיתשלפ יד ןופ רענַאל ןיא ןכָארּבעג

 | .םייב :סָאוו:םֶחְל"תיִּב ןופ םענורב םעד ןופ רעסַאוו טפעש

 רע רעּבָא :ןדוד וצ :טפַארֿבעג ןוא :ןעמונעג ןּוא ,רעיּוט

 ןטָאנעגסױא סע :טֶאה ןּוא ,ןעקנירט טלָאװעג טינ סע טָאה

 ןַא ,טָאג ,רימ הלילח :טגָאזעג טָאה רע ןוא" .טָאג ּוצ

 ןענַײז סָאװ ןשטנעמ יד ןופ טּולּב סָאד :!ןָאט סָאד לָאז ךיא

 טָאה רע ןּוא "בעל רעייו ןופ הנּכס רעד טימ ןעננָאגעג

 - .ןעקנירט-טלָאװעג טינ סע

 2 .םירֹוּביג יירד יד ןָאטעג ןּבָאה סָאד |

 ;ןהָיורצ ןופ ןוז רעד ;רעדורב סבָאֹוי ,יַשיבַא ןוא יי

 דפיזא טָאה רע ןוא ;יירד יד ןופ טפיוה רעד ןעװעג זיא רע

 ;ןגָאלשרעד לז ןּוא טרעדנוה יירד ףיוא ויפש ןייז ןביוהעג

 זיא ירד יד ןופ *  .יירד יד ןשיווצ טש ַא טַאהֹעג טָאה רע

 יעג יז יב זיא רע ןוא ,רעטסנעַעְועגנַא רעד ןעוועג רע

 רע ויא "רד זעטשרענ יד ּוצ רעבָא ןטסטלע םּוצ ןרָאװ

 .ןעמוקעג טינ

 ַא ןופ ןח רעד עו ןופ ןוז רעד וה ןוא 2

 טָאה י רע + ,לֵָצבִק ןופ ,ןעוטפיוא ןיא סיורג ,ןַאמ ןטידלעה

 | פָארַא טָאה רע ןוא ,בָאֹומ ןופ ןדלעה ייווצ יד ןגָאלשעג

 | אמ ןשירצמ א ןגָאלשרעד טָאה רע ןּוא יי

 | ;טור : .טימ םיא וצ טרעדינענּפָארַא טָאה רע ןּוא ,ויפש א

 ..זיּפש םענענייא יי טימ טעגרהעג םיא טָאה ןּוא ,טנַאה סירצִמ םעד ןּופ זיפש םעד ןטירעגסױרַא רע טָאה |

 ןעעג ויא רע * : .םירוביג יירד יד ןשיווצ םש ַא טָאהעג טָאה רע ןוא ,ןעֶדיֹוהי ןּופ ןוז רעד ּוהָינּב ןָאטעג טָאה סָאד יי

 ןייז רעביא טצעוענפיוא םיא טָאה דוד ןּוא .ןעמוקעג טינ רע זיא יירד זעטשרעג יד ּוצ רעּבָא ,קיסיירד יד ןופ ןעועגנָא רעמ

 א א יי | 0/0 יי .ךַאװבַײל
 ;דֹורֲח  ןופ הָמָש* | ;םַחְלתיִ ןּופ ןודוד ןופ ןוו רעד ןנלַא ;קיסײרד יד ןשיווצ ןעוועג זיא ,רעדּורּב סבָאֹוי ,לֵאהָׂשַע א

 ןומלצ 08 .הָשּוח ןופ ינובמ ;תֹותָנַע ןופ רֶזָעיבַא ** ;עוקת ןופ ןשקע ןופ ןוז רעד ָאריִע ;טְלָּפ ןופ ץֶלָח ** ;דורמ ןופ ָאקילָא

 ןופ רעדניק יד ןופ הָעבַנ ןופ ןיביר ןּופ ןוז רעד יַּתִא ;הָפֹוטנ ןּופ ןהָנֲעַּב ןופ ןוז רעד בָלַח * ;הָפֹוטנ ןופ ירהמ :ַחֹוחַא ןופ

 ' ןופ ;ןובלט ןופ א ָּבחַילֶא *.;םּוחרַּב ןופ תֶוָמוַע ;הָבְרַע ןּופ ֹובלֲעייבַא יי ;שַעַגייִלֲחַנ ןּופ יִדַה ;ןֹותָערַּפ ןופ ּוהָָנּב < ;ןימינב |
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 !יִּברַאָה יִרֲעַּפ ילָמְרַּכַה וַרְצִח | וינלְּנַה לָפֶהיִחֲאְוִּב חל = ירצֶח * ;הליג ןופ ןלָפֹוּתיחַא ןופ ןוז רעד םָעיִלֶא .;יתָכֲעַמ
 ו ;ידנח ונח המצב לזרנײלמ ול |

 פפה קֶלֶצ :ידָגה ינָּב הָבצִמ ןְתנִּמ לֵאָני , - ל  ןענֶתֶנ ןופ ןוז רעד לֶאְני** ;בֶרַא ןּופ יֵרֲעַּפ ;לָמרַּכ ןּופ
 אָדִע  ּ!הָיְרְצְרִּב בָאוי יֵקְּכ יאשנ יִתֹרֲאְּבַד יֵרְחַנ חל יד

 זכישלש לָּכ יִּתִחַה היא - ּ!יִרְתִיַה בֶרֶג ירְתִַה של ןופ ירחנ :ינֹומַע רעד קָלֶצ *  ;ידָג רעד יִנָּב ;הָבֹוצ ןופ

 | !הָעְבִׁשְו ;ןהיורצ ןּופ ןּוז םעד בָאֹוי ןופ רעגערטנפַאװ רעד ,,תֹורָאּב
 | | רכ | -ה

 םֶהָּב דָוְּחַתֶא תֶסִּ לארשיב תֹורֲחַל ההידחא ףסמ א ןיא .יּתִח רעד הָירּוא ;רָתָי ןופ בֵרָג ;רֶתָי ןופ ָאריִע יי

 ךקפה רֶמאֹיַו :הָדּוְי-תֶאְו לֵארׂשייתֶא הִמ ךל רמאל 3 יקיסײרד ןוא ןּביז ןעמעלַא
 יִמְבׁש--לֶכְּב אָנדטוש וּתִא-רֶׁשֲא לִיַהַה--רֵׂש ! בָאוי-לָא /

 ִתְעַרָיְו םִעָה-תֶא ודקפו עַבֶׁש רֵאְּב--דְַו ןְּדִמ לֵאָרׂשִ
 % ! : 3 , 4 . : ד ך ב * \

 ירָוהְי ףֶפֹיִוְךֶלֶּמַה--לֶא בָאװ רָמאֹּיַו !םָעָה רַּפְסִמ תַא ג טמירגעג רעדיוו טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא *| דַר

 רידא יגיעו םיִמָעְפ הָאמ םַהכְו !םֵהְּכ םֶעָה-לֶא ְךיֶהֹלֲא ןגעקַא ןדוד טדערעגנָא טָאה רע ןּוא ,לארשי ףיוא

 ןּוא* .הדּוהי ןּוא לארשי רעּביא לייצ ייג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ייז
 "%-ר וו
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 ;לֵאְרְׂשִי-תֶא םַעָהְדתֶא רקפל ּךָלִמַה יִנְפִל לימה יִרָׂשְו  סָאװ רעריפ-ליח םעד בָאֹוי ּוצ טנָאזעג טָאה ךלמ רעד

 ץרָא-לֶאְו הָדְעְלְנַה ואבמ :רעַײלֶאָו דגה לֵחְנהיִדֹתְּב ו ד טשרֶא א טיז עא ריק יפו רעורעב נחה ןּרוה--תֶא וָרָבֲעַיַו ה ןופ םיטבש עלַא ךרּוד טשרָאקַא רעדנַאװ :םיא טימ
 זאב :ןוריִצ--לֶא ביִבָסְו ןע הד ואביו ישדח םיִּתְחַּת ! ,קלָאפ סָאד טלייצ ןוא ,עַבָׁש"רַאּב ויּב ןּוא ןֶד ןופ ,לארשי

 זרחי בֵננילֶא יָא יענה יוחַהיִרָעילָכְו רצרצְבמ |  בָאֹו טָאהי .קלָאפ ןופ רפסמ םעד ןסיװ לָאז ךיא ידּכ

 רָפְסַמהתֶא בָאז ןּתיו :םלורו םִז םיִרְְִוטיִׁשְָח < "ל ליוו לה יךלמ סא מ רעש .הצקמ ואבה ץְרָאָה-לֶבְ שו עב ראב ח קלָאפ סָאד ןרעמ טָאג ןייד הוהי לָאז :ךלמ םּוצ טאו
 ףֶלֵא תואמ הָנֹמְׁש לֵאָרְׂשִי יִהְּתַו ְךֶלֵּמַה-לֶא םעהדדקפמ |  ן"מ ןופ ןויוא יד ןוא ,ןענייז יז יװ ליפ ױװַא לָאמ טרעדנּוה

 ףלֶא תָֹאמיׁשְמֲח הָדהְי שיאו ברח ףלש לוחרשיא | ןַײמ ליוו סָאװ וצ רעּבָא ;ןעז סע ןלָאז ךלמ םעד רַאה
 1 טי יגיז ₪ | לא א יד ל ח
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 ?ךַאז עקיזָאדיד ךלמ רעד רַאה

 םקמ :דָאְמ יתקפסנ יכ ּךּדְבִע ןְוָעיִתֶא אָנרֶבָעָה הָוהְי * = ןעוועג זיא ךלמ םעד ןּופ טרָאװ סָאד רַעְּבָאי יה 67: -
 יד ןּוא בָאֹוי ןוא ,רעריפיליח יד ּוצ ןּוא ןבָאֹוי ּוצ קרָאטש איִבָנַה ךֶנילֶא הָיָה ההרה '  רֶקֶּכַּב דד |

 קמפ עצמאב אקסס אי 'י ,דכ יד 75 ײק יא 2? ,נכ ןלייצ ּוצ ,ךלמ ןרַאפ ןּופ ןעגנַאועגסױרַא ןענייז רעריפ-ליח

 ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא ,רַעּורָע ןיא טורעג ןּבָאה ןוא ,ןדרַי םעד רעּבירַא ןענייז ייז ןוא *  .לארשי ,קלָאפ סָאד

 דנַאל םעד ּוצ ןּוא ,דָעלִנ ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא* .ּוצ רָזְעַי ּוצ ןּוא ,דָג ןופ לָאט ןטימ ןיא סָאװ טָאטש רעד

 גנוטסעפ רעד ּוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןּואי .ןֹודיצ ּוצ םּורַא דנּור ןוא ,ןֵעֵיְדָד ןייק ןעמוקעג ןענייז 2 ןוא ,ישדָח-םיּתחַּת

 -רַאּב ייב הדּוהי םורָד ןיא ןעמּוקעגסױרַא ןענייז יז ןּוא ,ינענפ םעד ןוא יִוֲח םעד ןופ טעטש עלַא ּוצ ןוא ,רֹוצ ןּופ

 קיצנַאװצ ןּוא םישדח ןיינ ןופ ףוָס םּוצ ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןּוא ,דנַאל עצנַאג סָאד טרעדנַאװעגכרּוד ןּבָאה ייז ןּוא * .עַבָש

 ויא לארשי ןוא .ךלמ םוצ קלָאפ ןופ גנולײצ רעד ןופ רפסמ םעד ןבעגעגרעביא טָאה בָא ןוא* .םִיַלָשּורי ןייק געט

 טרעדנוה לָאמ ףניפ ,הדּוהי ןופ רענעמ יד ןּוא ,דרעווש ַא ןעיצ סָאװ טיילסנירק טנויוט טרעדנוה לָאמ טכַא ןעװעג

 | יה = 00 אמ טױט

 טגָאזעג טָאה דוד ןוא ,קלָאפ סָאד טלייצעג טָאה רע יװ םעדכָאנ טגָאלּפעג םיא טָאה ןדוד ןופ ץרַאה סָאד ןוא = =

 -רַאּפ םעד ,ךיד טעב ךיא ,ּפָא ּוט ,טָאנ ,דנוצַא ןוא ;ןָאטעג טָאד ּבָאה ךיא סָאװ טקידניזעג רעייו ֿבָאה ךיא :טָאג ּוצ

 | .רעייז שירָאנ ןעװעג ןיב ךיא םורָאװ ,טכענק ןייד ןּופ ךערּב

 ,איבנ םעד דָנ ּוצ ןעװעג טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא יװַא ,ירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא דוד יו ןואי*
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 גי חָוהְי רַמָא הָּכ דֹוד-לֶא ָּתְרַּברְו ךֹולָה :רמאל ךָוָד הוח
 :ְךֶל"ְׂשֶעַאו םָקִמ-תַחַא ליר ְךלָע לטונ יִכנָא ׁשלָׁש
 י "עַבְש ּךְל אוָבָתָה ול רֶמאַֹּו ולד דֶוָּדיִלֶא דג-אֹבָי
 "ונפל לס םישְדָח השלשדטא .דצְראָּב ו בֶעָר ו םִינָׁש

 ךצְרַאְּב רֶבָּד םיִמָי תשלש תויָקדסִאְו ףִפדְר אוָהְ ְךיִרְצ
 "ױָמאַו  :רָבָּד ִחְלְׁש בישָאהְמ הֶאְרִו עַד הָּתִע
 .םםיברחופ הָוהְ-דַיְב אָניהְלִּפִנ דֶאֵמ יקירצ ךָגילָא דו
 ט לֵאָרׂשִיְּברָבָד הָוהְי ןח :הָלּפָא-לַא םֶדָאידִבּ וָמֲחַר
 = ףַאְב--רַעְו ןדמ םִעָהיִוִמ תמה ךעומ תעידעו רֶקְּבַהְמ
 ש םלשּורי| ךאלמה ֹודָי.חַלְׁשִּיַו :ׁשיִא ףֶלֶא םיִעְבש עַבֶׁש
 תיִחְׁשַמַה ןךָאלּמל רֶמאֹיו הָעְרֲה-לֶא הָוהְיםֶחָיוָתָחְׁשִל
 ןרעהסע הָיָה הָוהְי ךאלמו ףדי ףֶרֶה הָּתִע בר ב
 :יִסְבַַה הָנְרוֲאַה
 יִתאָטֶח יִכֹנָא הנה רֶמאֹּו םֶעָב הָּכִמַה !ְּךֶאלַּמַה--תֶא

 וכ ָּדרִי אָנ יִהְּת יָׂשָע חַמ ןאָצִה הֶלֶאְו יתיועה יִכֹנְָו
 חי ימיו אוקה םּב ךֶוּדילֶא ְךְניאֹבְו =  :יִכָא תיִבְבּו
 שי ללעג :יִסְביה הָנרֶא ןֶרְִּב חפמ הוהיל םֵקָה הלע ול
 כ זידנורֶא ףסשו :הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ  רֶנ--רַבְדּכ דו
 דנא אצמ ווָלָע םיִרָבְע ייִרָבְעְדתֶאְו ךלֶמהדתַא אר
 יכ ַעּוְּדַמ הָנְוַרֲא רמאמ | והָצְרָא ויִּפִא למל ּוחָּתְׁשִּי
 ךְמַעַמ תֹנָקִל דֹוָּד רֶמאֹ וָּדְבע-לֶא ךֶלֶּמַה--י;דָא אָּכ
 = כ ףלמַה דא לעַו חקו דִוָדילֶא הַא מאי :םָעָה ילעמ הפנה רַצְעִתְו הוהיל במ תונָבִל ןֵרֹצַה-תֶא
 רקְּבַה יֵלְכּו םיִנֵרְמַהְו הָלֹעֶל רַקְּבַה האר ןָניֵעְּב בוטה
 א א -* ףלמל דֶלֶּמִד הָנרַא ןֵתָנ לפה !םיִצֵעָל

 = הלעא אלו ריחמפ ךתואמ הָנקֶא ונָקייַּכ אל הָנְוֲא-לֶא
7 , , , | 

 ? לניעב בכ ק הנחא חי ק הנתאה 1 יק ומחר די תרסמה פע ליצכ 'גי

 קוסס עצמאב אקספ 22 |

 - ב לאומש |

 "| וְתֹאָרָּב הוהְי-לָא דוד רֶמאַֹּו

 כ ימיו
 . ינ רֶהָּמִה רַמאֹּו !ְּךֶצְרִי ףיקלַא הָוהְי ךלֶמַהילא הא
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 = :ןדוד'ּוצ ןדער טְסלָאז ןוא ייג *  :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעעז סדוד

 ;ריד .ףיוא ךיא גייל ןכַאז יירד :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא
 .ןָאט ריד לָאז.ךיא סָאװ ,ײז ןופ ענייא סיוא ריד ּביילק

 ,טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ןדוד ּוצ ןעמוקעג דָג זיא *

 רָאי ןּביז ןעמּוק ריד ףיוא ןלָאז :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא

 - ןפיול םישדח יירד טסלָאז רעדָא ?דנַאל ןייד ןיא רעגנוה

 ײרד רעדָא !ןגָאיכָאנ ךיד ןלָאז יז ןוא ,טנייפ ענייד רַאּפ

 ,טכַארטַאּב דנּוצַא ?דנַאל ןייד ןיא הפנמ ַא ןייז לָאז געט

 = םעד ּוצ ןעגנערּב לָאז ךיא דײשַאּב ַא רַאפ סָאװ עז ןּוא

 | | .ךימ טקיש סָאװ

 = נע רעייז זיא רימ :ןדָג וצ טגָאזעג דוד טָאהי* =
 ,טָאג ןופ טנַאה רעד ןיא ןלַאפ ,ךיד טעּב ךיא ,רימָאל
 ןיא ןלַאפ טינ ךימָאל ןּוא ,סיורג זיא תונמחר ןייז םורָאװ

 .ןשטנעמ ַא ןּופ טנַאה רעד

 רעד ןיא ןופ לארשי ןיא הפומ ַא ןּבעגעג טָאג טָאה יי
 עג ןענייז סע ןּוא .,טייצ רעטלעטשעג רעד ויּב ןּוא ירפ

 קיצעּביז ,עַבָׂש"רַאּב זיּב ןּוא ןֶד ןופ ,קלָאפ ןופ ןּברָאטש
 .ןַאמ טנויוט |

 טנָאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה ךאלמ רעד ןוא יי

 טַאהעג הטרח טָאג טָאה ;ןעגנערבּוצמּוא יז םִיַלָשּורי ףיוא

 סָאװ ךאלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,וייב םעד ףיוא |

 ּפָא זָאל דנּוצַא !גונעג ;קלָאפ ןשיווצ טכַארּבעגמּוא טָאה
 םעד ייּב ןעװעג זיא טָאג ןופ ךאלמ רעד ןוא .טנַאה ןייד

 .יסובי םעד הָנְוַרַא ןופ רעייש =

 ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טָאג ּוצ טדערעג טָאה דוד ןּוא יי

 ,ןכָארּברַאפ ּבָאה ךיא ןוא ,טקידניועג ּבָאה ךיא ,עז :טנָאועג טָאה רע ןּוא ,קלָאפ ןשיווצ טגָאלש סָאװ ךאלמ םעד

 סרעטָאפ ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא ןייז טנַאה ןייד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ?ןָאטעג ייז ןּבָאה סָאװ ;ףָאש עקיזָאדיד רעּבָא

 .זיוה

 ןיא חּבומ ַא טָאג וצ ףיוא לעטש ,ףױרַא ייג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,גָאט םענעי ןיא ןדוד ּוצ ןעמוקעג דָנ ויאי*

 .יסּובי םעד הָנְוַרַא ןופ רעייש םעד

 ,ןָאטעג קוק ַא טָאה הָנְוַרַא ןוא * .ןלױפַאּב טָאה טָאג יװ יװַא ,ןדֶג ןּופ טרָאװ םעד טיול ןעננַאגעגפױרַא דוד זיא"

 "עג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנַאגענסױרַא הָנְוַרֲא ויא ;םיא ּוצ רעּבירַא ןעמּוק טכענק ענייז ןוא ךלמ רעד יװ ןעזרעד טָאה ןּוא

 וצ ןעמוקעג ךלמ רעד רַאה ןיימ זיא סָאװ ךָאנ :טגָאזעג טָאה הָנְוַרַא ןּוא* .דרע רעד ּוצ םינפ ןייז טימ ךלמ םּוצ טקוב

 -רַאפ לָאז הפומ יד ידּכ ,טָאנ ּוצ חּבזמ ַא ןעיוב ּוצ ףיוא רעייש םעד ריד ןּופ ןפיוקוצפָא :טגָאועג דוד טָאה !טכענק ןייז

 טיג זיא סָאװ ןעגנערּבפיוא ןוא ןעמענ ךלמ רעד רַאה ןיימ לָאז :ןדוד ּוצ טגָאזעג הָנְוַרֲא טָאה ** .קלָאפ ןופ ןרעוו ןטלַאה

 - רַאפ רעדניר יד ןופ גײצנַאּפש יד ןוא סנטילששערד יד ןוא ,רעפּפָאדנַארּב רַאפ ןענייו רעדניר יד ,עז .ןגיוא ענייז ןיא

 = טָאג ןיד הוהי לָאז :ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה הָנְוַרַא ןוא .ךלמ םּוצ ןּבעגעגקעװַא ךלמ רעד הָנְוְרַא טָאה ץלַא = .ץלָאה

 ךיא ןוא ,טלָאצעג רָאפ ריד ןּופ ןפיוק ךיא לעװ ןפיוק טרעיינ ,ןיינ :ןהָנְוַרא וצ טגָאועג ךלמ רעד טָאה ** .ןקיליװַאּב ךיד
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 רֶקָּבַה-תֶאְו ןְרגַה-תֶא ₪ ןקיו םּנִח תולע י יהלא הָוהיל | רעפפָאדנַארּב טָאג ןיימ הוהי וצ ןעגנערבפיוא טינ לעוו

 קדוהיל חּבְומ ָוָּד םֶׁש ןֶבֵיַו :םישמח םילקש חָסכְּבמ5 0 = 7 .טסיזמּוא ראפ

 הָפנַּמַה ררעֶעֶַו ץֶרֶאָל ; הָיהְי רתעמו על תוקע קו רעדעיר יד ןוא רעייש םעד טפיױקעגּפָא טָאה דוד ןוא |

 0 אשי לעמ ןטרָאד טָאה דוד ןוא* .רעבליז לקֶש קיצפופ רַאפ

 - -עגרעּביא ךיו טָאה טָאג וא .רעפפָאדירפ ןוא רעפּפָאדנַארּב .טכַארּבעגפױא טָאה ןּוא ,טָאנ ּוצ חּבזמ ַא טיוּבעג

 .לארׂשי ןּופ ןרָאװעג ןטלַאהרָאפ זיא הפגמ יד ןּוא ודָאל םּוצ ךטעב

 קזח
 .ונמיסו .הששו תואמ שמחו ףלא לאומש רפס לש םיקוטפה םוכס =

 .השאלו ויצחו :ךן'די תא חתופ ונמיסו ,ד"ל וירדסו :ץומח ורשא

 / | | ?קברמ לנע



 א זול םֵחָי אָלְו םיִדנְּבַּב והָסַכו םימָיּפ אפ ןק 1 רוד למה
 ג הדֶלּותְב הָרעְ למה י ינחאל ושב כו ל ורמאו
 םַחָו ּךְקיִחְב הָבְכָׁשְו תֶנָכֹס .קייהתו ְךֶלֶּמַה י ינְִל הדמעו

 גילארשו לּובְג לֶכְּב הָפ הָרעַג ושקסו :דלּמַה י ינדאל |
 ד הרעה :ְּלֶמל התא ואב תומנושה נֵׁשיִבֲא-תֶא ּואְצְמִיַו
 אֵל דֶלּמְַוּוהְמֹרְׂשְַּו תֶנָכס למל יהּתַו דאְמדִע הָפָי
 השעו דְלְמָמ יא רֶמאֵל אָשנְתִמ תיִנְַרָּב הָינְדאַו והָעָדָי

 ּובֲצֲעיאַלְו :ויָנָפְל םיִצְר שיא םיִׁשִמֲחו םיִׁשְרַפּו םֶכָר ול |
 רַאת"בֹומ אוָה-נְ תיׂשָע הָכָּכ עּודמ רמאל דוְמימ ויָבָא
 ז בָאֹוי םִע ויָרָבָד ו !םֹלָׁשְבַא יִרֲחַא הָרָלָי ֹוְתֹאָו דאָמ
 ח ודו :הינדא ירחא ורועיו ןהפה י רַתָיְבִא םעו הצב
 םיִרֹוּבגַה ו יִצֵרְו יִצְמַׁשְו איכנה ןֶתָנְו עֶרָיוהְיִדִב ב ּוהָלבּו ןהפה
 ט ףֶהָבּ ןאצ והינֹרֲא חֶבְיי !והינדַא-טע יָה אֵל דורל דשא |

 א ארקיו לנר ןע לָצֵא-רֶׁשֲא תלמה ןֶבָא םַע איִרְמּ
 לפה ורבע הָרּוהְי יִשְנַא-לֶכָלּו ךֵלּמִה יִנב לָחָאילְּ |

 ' ויָחָא המלש-תַאְ םירובגההתֶאְו ּוהָיָנְבּו אינה ןחְנתֶאְ
 אי רמאל המלש-סִא עַבָׁש-תַּבילֶא ןֶתָנ רֶמאַֹּו :אְרָק אֵל
 "אל דוד וננדאו תיִנחְדַב והָיְרֶא ּךֶמ יִּכ ְּתַעמְׁש אָלֲה
 בי "תרֶאְו ךֵׁשְפנ-תֶא יִשְלִמּו הצע אָנ צא יכל התו זעֶדי
 + ללא תרמו דזה למי ש :הָמלְט כט ׁשֶפָנ

 תרש ייח תרטפה א

 = ןוא;טנָאטַאּב ןוא טלַא ןרָאװעג יא דוד ךלמ העד ןּוא* א
 - םיא רעּבָא ,רעדײלק טימ טקעדעגּוצ םיא טָאה עמ <

 םיא וצ טכענק ענייז ןּבָאה* .ןרעוװ םערַאװ טינ טנעלפ
 | .לדיײמ ַא ךלמ םעד רַאה ןיימ רַאֿפ ןכוז ןעמ לָאז :טגָאזעג |

 'םיא טעו ןוא ,ךלמ:םעד רַאפ ןייטש טעו יז ןוא ,יורפגנוי ַא
 \ ןוא ,םעווב ייד יא ןגיל טעװ יז ןּוא ;ןירָאטרַאװ ַא ןייז
 י < .ךלמ םעד הֵאֵה ןיימ ןייז םערַאװ טעװ סע

 0 צג ןצנַאג א .לדײמ ןייש א טכוועג ןּבָאה יז ןוא* =
 | ,םנוש ןופ ּשיִבָא ןענופעג ןּבָאה יז ןּוא ,לארשי ןופ קרַאמ
 דג א לדיימ יד ךוא+- .ךלמ םּוצ טכַארּבעג יִז ןּבָאה ןּוא
 א ךלמ .םעד .ןעװעג זיא "יז ןּוא ;רָאג .ויּב ןייש ןעו

 טָאה ה ףלמ רעד רעֶּבָא ;טעדַאּב םיא טָאה ןוא ,ןירָאטרַאװ
 .טנעקרעד .טינ יז

 דעגרעּביא  ךיז ט טָאה ו ןתימ ןופ 4 רעד הָיְנדַא ןוא *
 טָאה רע ןוא .ךלמ ןרעו לעו ךיא :ןֶו וצ יוזַא ,ןעמונ

 אמ קיצפופ ןוא ,רעטייר ןוא ןועווטלח טּפַאשעגנייַא ךיו =
 העטָאּפ יי םּורָאוו* - ;סיורַאפ םיא ןפָאלעג ןענייו סָאװ

 :ןגָאז וצ זָא ,טְּבירטַאּב; .טיג נָאטּבעל- יןייז ןיא םיא טָאה =

 א ןייש רעײז ןע װעג ,ךיואו זיא רע ןוא ?וזא ּוטסּוט סָאװרַאפ

 .ןעמולָשבַא ךָאנ ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא רע ןוא .טלַאטשעג |
 "טימ ןבָאה יז ןוא ,ןהפ םעד .רָתָיבָא טימ ןוא .,ןהָיֹורצ ךופ ןוז םעד בָאֹוי טימ דיירעג ַא טַאהעג טָאה רע ןואי

 ןוא יער א ,יִעַמָש / א ,אלבנ רעד 2 א ,ןעֶדְלֹוהי ןופ ןוז רעד ּוהָיְּב ןוא ,ןהפ רעד קֹודָצ רעּבָא*  .ןהַנודַא ןּפלָאהעג
 - .ןּוהיִגֹודַא טימ ןעוועג טינ ןענייז ,ןדוד ייּב סָאװ םירֹוּביג יד

 דע ןבעל ס סָאװ תל ךייטש | םעד יי ג רעבלעק עטּפָאטשעג ןּוא רעדניר ןּוא ףָאש ןטכָאשעג טָאה ּוהָיִנֹודַא א:
 ,טכענק | סכלמ םעד ,הדוהי ןופ רענעמ עלַא ןּוא ,ןיו סכלמ םעד ,רעדירּב ענייז עלַא ןפּוררַאפ טָאה רע ןוא ,לנור
 | י ..ןפורעג טינ רע טָאה ןהמלש רעדֹורּב ןייז ןוא ,םירוביג יד ןוא ,ןּוהָיָנּב ןוא ,איבנ םעד ֶתָ רעּבָא י*
 ןּוז רעד ּוהַנֹודַא וַא טרעהעג טינ ּוטסָאה .:ןזָאז וצ ױזַא ,רעטּומ סהמלש ,ןעֶבָׂש"ִתַּב ּוצ טגָאזעג ןֶתָנ טָאהי |

 - ןַא ןּבעג ריד טשרָאקַא ךימָאל - םּוק ;דנּוצַא .ןּוא -?טינ סײװ דוד .רַאה רעזדנּוא ןוא | ,ךלמ .ןרָאװעג זיא ןתיִגַח ןופ |
 .+םיא ּוצ ןגָאז.טסלָאָז ןוא ,דוד ךלמ .םּוצ םּוק ןוא ליג | .ןהמלש ןּוז יד ןופ ןּבעל סָאד ןּוא ןבעל ןייד ןעװעטַאר ןוא ,הצע
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 וצ ױזַא ,טסניד ןייד ןרָאװשעג טינ ,ךלמ רַאה ןיימ ,ּוטסָאה

 לָאז רע ןוא ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז המלש ןוז ןייד רָאנ :ןנָאז

 ןרָאװעג ּוהָיְנֹודַא זיא סָאװרַאפ טנייה ?ןָארט ןיימ ףיוא ןציז

 ױזַא ,ךלמ ןטימ ןטרָאד ךָאנ טסדער ּוד יװ טָאי* ?ךלמ

 עניד ןלּוּפרַאּפ לעװ ןוא ,ריד ךָאנ ןעמוק ךיא לעװ

 יי : .רעטרעוו

 דאק ןיא ךלמ םּוצ ןעגנַאגעגנײרַא עָבָשתַּב ויאי*

 .גָשיִבָא ןוא ,טלַא רעייז ןעוועג זיא ךלמ רעד ןּוא-.רעמ

 ךיז טָאה עַבָשְַּב ןּוא יי-.ךלמ םעד טנידַאּב טָאה םָנּש ןּופ

 :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא טגיינענ

 וד ,רַאה ןיימ :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה " ?ריד זיא סָאװ

 ןייד רָאנ :טָאג ןייד הוהי יב טסניד ןייד ןרָאװשעג טסָאה =

 ןיימ ףיוא ןציז לָאז רע ןוא ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז המלש ןּוז

 ןוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא הָינֹודַא ,עז דנוצַא ןוא י* .ןָארט
 .טָאה רע ןּוא * .טינ רָאג וטסײװ ,ךלמ רַאה ןיימ ,דנּוצַא |

 רֶתיבֶא ןוא ,ךלמ םעד ןופ ןיז עלַא ןפּוררַאּפ טָאה רע ןוא | ,ךס א ףָאש ןוא רעבלעק עטּפָאטשעג ןוא ןסקָא ןטכָאשענ

 טכענק ןייד רעּבָא ;רעריפ-ליח םעד בָאֹוי ןּוא ,ןהפ םעד

 ,ךלמ רַאה ןיימ ּוד ןּוא** .ןפורעג טינ רע טָאה .ןהמלש
 רעװ ,ןגָאז ּוצ ייז ,לארׂשי ץנַאג ןופ ןניוא יד ןענייז ריד ףיוא

 = ךָאג ךלמ םעד רַאה ץיימ ןופ ןָארט םעד ףיוא ןציז לָאז

 29-14 ,א

 המלש"יק רמאל ּךִתְמַאל עב לפה ינדא התאדאַלַה
 ְךקֶמ עדמו יָאְסִּכ-לַע .בשו אקו ידחא למ לב

 אוָבָא נאו ְךֶלֶמַד סע םָׁש תֶרֶּבַרְמ ךרש הגה והא די
 מַה לֶאעַבׁשתַב אבו ;ְךיֶרְבְּד-תֶא ִתאֵלְמּ דירחא יי

 -תֶא תַרְׁשִמ תימגושה ֵׁשיִבֲאַו רֶאְמ ןקז ֵלַּמַהְו הרדמה
 מַה רֶמאָו ךלמל ּוחְָּׁשִתַועַבׁש-תַּב רקתו :ֵלּמַה

 ךיִהלֶא ההיפ ָּתְַּבׁשִנ הֶּתַא ינדֶא ול רֶמאִּתַו :ךָליהמ =
 יָאְסַכילַע בשי אהְו ירח למי ךנב המלַש-יכ ךְָמֲאַל

 :תְעד אָל ךלמה ינדא הפעו דַלְמ היגדא הנה הפעו ח
 קמה יִנְב--לֶכָל ארקה ברל ןאצוידאירמו רוש חב ₪

 אל ךדבַע המלשלו אָבְּצַה רש בָאיְלּו ןחפה רֶתָיְֶאְלּו
 דיגהל לע לֵאָרְׂשִי-לְכ יני ךלמה ינדָא הָּתִאְו אָרָק >
 הֶיהְו = :וירחא ךלמההינדא אפפהלע .בשו ומ םֶהָל אנ

 הרָמלְׁש בו יא יִתֹלהְו ויתבא"סע ְךֵלֶּמַהיידֲא בכ
 אייֵבְּנַה ןֵתנְו ךלמה"םע תֶרָּבַדְמ הדי הגה +םיִאְטַח ככ

 יגפל אביו אינה ןֶתָנ הגה רמאל דָלְמְל ודיגמ :אָּב
 ןָתָנ ֶמאֹו :הָצְרֶא וַפַא--לַע ךלמל וחתשוו מַה די

 תוהו יִרֲחַא למי והגדא ָּתְרֹנָא הָּתַא למה יִנֹדֲא
 ןאצְו--איִדְמּו רוש חֵּבָזַו םֹוּיַה די | יִּכ :יִאְסּכ-לַע בֵׁשָי הכ

 רֶתְבֶאָלו אָבְצַה יֵרְׂשִּו ֵֶּמַה יִנְב--לֶָכָל ארו בל
 .ךלמה יִחְי ורמאמ ונְפִל םיקשו םיִלְכֶא םנהְו ןִֹכַה

 דב ּהָיְְבִלְו ןהפה קדֶצְלּו דְבַע-יִֶא ילו :והמְדא כ
 קמה ינדא תֶאְמ םִא :ארק אֵל בע המלְשלו עְָיוהְי כ

 "לע בש ומ ְךֶדְבַע-תֶא ּתְעַֹוה אָלְו הזה רָבְדה הָיְהִנ
 ררארק דֶמאֹיַ דוד ךלמה ןעוו :וירחא ךלמהינַא אָפְּכ חכ

 למה ינפל דֶמְַּתַו ךֵלֶּמִה ינְפל אתו טבשדתבל יל
 ִשְפַנ--תֶא הָדָּפירְׁשַא הָוהְי-יֵח רמאמ למה עֶבָשו שי

 החעו ןירינס 'כ התאו ןיריבס "חי | . יוק ךדבע 'ז כ

 ןוז ןיימ ןּוא ךיא לעװ ױזַא ,ןרעטלע ענייז טימ ךיז טנייל ךלמ רעד רַאה ןיימ יװ ,ןייז טעװ סע םורָאוו יי  םיא |

 . .עטקידלושרַאּפ ןייז :המלש |
 ,ךלמ םעד טנָאועגנָא ןעמ טָאה* .ןעמוקעג איבנ רעד ןֶתָנ ןיא יװַא ,ךלמ ןטימ ךָאנ טדער יז יװ טָא ןוא" = 2

 ןייז ףיוא ךלמ םּוצ טקופעג ךיז טָאה ןוא ,ךלמ םעד רַאפ ןעמוקעג זיא רע ןוא ..ָאד זיא איבנ רעד ןֶתָנ :ןגָאז ּוצ יא

 לָאז רע ןוא ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז ּוהִָֹודַא :טגָאזעג וד טסָאה ,ךלמ רַאה ןיימ :טגָאזעג טָאה ןֶתָנ ןוא * .דרע רעד ּוצ םינפ

 ןוא רעּבלעק עטּפָאטשענ ןוא ןסקָא ןטכָאשענ טָאה ןוא ,טרעדינעגּפָארַא טנייה טָאה רע םורָאװ** ?ןָארט ןיימ ףיוא ןציז

 ןוא ייז ןסע טָא ןוא ,ןהֹּכ םעד רָתְיבָא ןוא ,רעריפ-ליח יד ןוא ,ךלמ םעד ןופ ןיז עלַא ןפּוררַאּפ טָאה רע ןּוא ,ךס ַא ףָאש

 ןוא ,ןהפ םעד קֹודָצ ןּוא ,טכענק ןייד ךימ ,ךימ רעּבָא < !ּוהָיִֹודַא ךלמ רעד לָאז ןּבעל :ןגָאז ןוא ,םיא טימ ןעקנירט

 רַאה ןיימ ןופ ןעשעג ךַאז עקיזָאדיד זיא יצ יי .ןפורעג טינ רע טָאה ,ןהמלש טכענק ןייד ןוא ,ןעֶדְיֹוהי ןופ ןוו םעד והָינּב

 ;םיא ךָאנ ךלמ םעד רַאה ןיימ ןופ ןָארט םעד ףיוא ןציז לָאז סע רעו ,טכענק ןייד ןָאטעג ןסיוו וצ טינ טסָאה ןוא ,ךלמ םעד

 ןוא ךלמ ןרַאפ ןעמּוקעג ויא יז ןּוא .ןעַבָׁשיִתַּב ןײרַא רימ טפּור :טנָאזעג טָאה ןוא דוד ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה יי

 טויילענסיוא טָאה סָאװ ,טָאג טבעל סע יװ ױזַא :טגָאזעג ןוא ןרָאװשעג טָאה ךלמ רעד ןוא * .ךלמ ןרָאפ טלעטשעג ךיז טָאה
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 1 םופא עבשחתב דפ : הוה םווה הֶׂשֲֶא = יכ תחת
 ד:םָלעָלְרוּד ךְלמַה יד יחי מאו דלל וחקְשתולְרֶא
 בל וול ןהפה קחְצל ילי-וארק ד למה | מאו
 לָמאַֹו וְדָלּמַה יִנְפִל אָבִיו עָדָיוהְיְִּב והָיְנְּבִלְו אינה
 ובֶּתְבַּכְרִהְו םֶכינְדֶא יֵדְבַע-תֶא םֶכָמִ ּוחָק םָחָל ּךֶלֶמַה
 - -לָאֹותֹא םֶּתְרִרוהויִלרֶׁשֲא הָּדְרּפה-לַעי 5 הַמְלָשתֶא
 יל ךלַמְל אינה ןֵתְָו ןהפה קֹורָצ םֶׁש ותא חַשְמּו ןח

 :המלש למה יחי תראו רפושפ םֶּפְַקְתּולאְרָשי"לע |
 הליִתְחַת ךלִמי :אוהו יאסכ"לע בש אָבּו וירחא םָתיִלֲע |

 ול עמו :הָרוהְילַעְו לֵאָרְׂשִי-לַע ד תֹוְהִל יִתיוצ וָתֹאְ
 הָוהְי רמאי ןֵּב ןֵמָא |רָמאַ ךֵלמִה-תֶא עֶדיוהיִדב ּוהינְּב
 ל רֶלָּמַה ינדָאיסע הוי הָיָה רֶׁשְֲּכ ּדֵלְמַה ינֹדֲא יהלֶא
 7 ינדַא אָסְכִמ ואְִּכ-תֶא "ד המשט ' יי זי פ

 ושל

 מ םִָה-לָכ לע :המלש ל יח ו ה ורמי
 הָלּודְג החמש םיִחְמְשּו םיִללֲחַּב םיִלְלַחִמ טִעהְ ויָָחַא
 אמ םיִאְרִּקַה-לְכו והינדא עמְשו :םֶליִקְּ ץֶרָאָה עקב
 רָפשה לּוקדתא : בָא עמשיו לֶכָאְל לכ םָהְו ותא רֶׁשֲא

 בג ןָתָנֹוי הגהְו רֵּבַרְמ ּונָרֹוע :הָמֹוד הירקהדלוק עודמ רֶמאַֹו |
 לוח שיא יִּכ אב והנדא רֶמאָּיו אָּב ןקפה רָתְיְכֶאְִּב
 מ לָבָא ּוהָיְְדֲאַל רֶמאַֹּ ןתנּ ןע\ :רָׂשַבְּת בוטו הָּתַא
 דמ תא חלש ּוהְמְלשהתֶא ףךלמה טא נינֹדֲא

 ןצ =

 הק

 ירק היהי '*ל ןאכ דעי תצרא ןיונס 5

 א םיכלמ
| =: 

 .ריד ּבָאה ךיא יװ ױזַא זַא " ,הרצ רעדעװטעי ןּופ לעז ןיימ

 :ןנָאז ּוצ ױזַא ,לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ייּב ןרָאוושענ

 = ןציז לָאז רע ןּוא ,רימ ךָאנ ןגיניק לָאז המלש ןוז ןייד רָאנ !

 ןקיטניה ןָאט ךיא לעוו יוזַא זַא--רימ ךָאנ ןָארט ןיימ ףיוא

 נָאט

 ,דרע רעד וצ םינפ ןטימ טניינעג ךיז עַבָשתַּב טָאה יי

 ןבעל | קיבייא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא

 !דוד ךלמ רעד רַאה ןיימ לָאז

 קֹודָצ רימ טפור :טגָאזעג טָאה דוד ךלמ רעד ןּוא"

 ןופ ןוז םעד ּוהָיְנּב ןוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ןּוא ,ןהפ םעד

 ךלמ רעד ןּוא * ,ךלמ ןרַאּפ ןעמוקעג ייו ןענייז .ןעֶדְיֹוהי

 רעיא ןופ טכענק יד ךייַא טימ טמענ :טנָאזעג יז ּוצ טָאה

 -ליומ ןיימ ףיוא ןהמלש ןוז ןיימ ףױרַא טצעז ןּוא ,רַאה

 .ןוחיג םּוצ ןרעדינ ןכַאמ םיא טלָאז ריא ןּוא ,ןילעוייא

 ןטרָאד םיא איבנ רעד ןָתָנ ןּוא ןהפ רעד קודָצ לָאז ןּוא יי

 ןוָאלּב טלָאז ריא ןוא .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןּבלַאז

 ןּוא* !המלש ךלמ רעד לָאז ןּבעל :ןגָאז ןוא ,רפש ןיא

 .ףיז ןוא ןעמּוק לָאז רע ןּוא ,םיא ךָאנ ןײגפױרַא טלָאז ריא

 ,טרָא ןיימ ףיוא ןגיניק לָאז רע ןּוא ,ןָארט ןיימ ףיוא ןצעז

 .רעּביא טשריפ ַא רַאפ ןלױפַאּב ךיא ּבָאה םיא םורָאװ

 | | = , .הדּוהי רעביא ןּוא לארשי

 םעד טרעפטנעעג ןעֶדָיֹוהי ןופ ןוז רעד ּוהָיְנּב טָאה *י

 טָאג רעד הוהי ןגָאו לָאז יוזַא !ןמָא :טגָאזעג טָאה ןוא ךלמ

 טימ ןעװעג זיא טָאג יװ יוזַא " !ךלמ םעד רַאה ןיימ ןופ

 ןיימ ןופ ןָארט| םעד | ןופ רעמ ךָאנ ןָארט יז ןסיירג לָאז רע ןּוא ,ןהמלש טימ 2 רע לָאו יוזַא ,ךלמ םעד רַאה ןיימ

 .דוד ךלמ םעד רַאה

 אה ,םיתלפ יד ןּוא םיתרּ יד ןוא ,ןעֶדְיֹוהי ןופ ןוז רעד ּוהָיְנּב ןוא ,איבנ רעד תְנ ןוא ,ןהפ רעד קֹודָצ ןּוא **

 ַא םורָאװ ,רעהַא |

 -עוּפָארַא םיאי ןּבָאה ןּוא ,דוד ךלמ ןופ ןילעוייאליומ רעד ףיוא ןהמלש טצעועופיורַא ןּבָאה יז ןוא ,טרעדינעופָארַא

 .;ןהמלש טּבלַאועג טָאה רע ןּוא ,טלעצעג ןּופ לייא טימ ןרָאה םעד ןעמונעג טָאה ןהפ רעד קּודָצ ןּוא *  .ןוחיג םּוצ טריפ

 עצנַאג סָאד ןּוא = !המלש ךלמ רעד לָאז ןבעל :טגָאזעג טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא ,רפש ןיא ןוָאלּבעג ןּבָאה יז ןוא

 ,דיירפ עסיורג ַא טיירפעג ךיז ןּוא ,ןעלפייפ ףיוא טפייפעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא ,םיא ךָאנ ןעגנַאגעגפױרַא זיא קלָאּפ /

 | | .םערַאיל רעייז ןופ ןטלָאּפשעג ךיז טָאה דרע יד ןוא |

 יװ ןוא .ןסע טקידנעעג ןּבָאה יז ןעװ ,טרעהרעד סָאד ןּבָאה םיא טימ סָאװ ענעפּוררַאפ עלַא ןּוא ּוהָיָנֹודַא ןוא <

 = ןטָאטש ןופ םערַאיל רעד טלמוט סָאװ :טגָאזעג רע טָאה יװַא ,רפוש ןופ לוָק םעד טרעהרעד טָאה בָאֹוי

 םּוק :טגָאועג ּוהָיְנדַא טָאה .ןָא טמוק ןהפ םעד רָתְיֹבָא ןופ ןוו רעד ןֶתָנֹוי טשרע ,ךָאנ טדער רע יװ =

 ;ןּוהָיְנֹודֲא וצ טנָאזעג ןוא ןֶתָנֹי טרעפטנעעג טָאה < .ןנָאנָא וטסעוו .טטּונ ןוא ,ּוטסיּב שטנעמ רעליווו ַא

 םיא טימ טקישעג טָאה ךלמ רעד ןוא 4 .ךלמ רַאפ ןהמלש טכַאמעג טָאה דוד ךלמ רעד רַאה רעודנוא ,רָאװרַאפ
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 ןופ ןוז םעד ּוהָיָנּב ןוא ,איבנ םעד ןֶתָנ ןוא ,ןהפ םעד קֹודָצ

 םיא ןּבָאה ייז ןוא ,םיתלפ יד ןּוא םיתְרּכ יד ןּוא ,ןעֶדְיֹוהי

 .ךלמ: ןופ ןילעוייאליומ רעד ףיוא טצעועגפיורַא

 טּבלַאזעג םיא ןּבָאה איבנ רעד ןֶתָנ ןוא ןהפ רעד קֹודָצ

 ןופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ייז ןּוא ,ןוחיג םייב ךלמ רַאפ

 סָאד ;טלמוטעג טָאה טָאטש יד ןוא ,עכעליירפ ןטרָאד

 המלש ןּוא * .טרעהעג טָאה ריא סָאװ םערַאיל רעד זיא |

 ןּוא * .הכולמ רעד ןופ ןָארט ןפיוא טצעועג ךיוא ךיז טָאה

 רעודנוא ןשטניװ ןעמוקעג ךלמ ןּופ טכענק יד ןענייז ךיוא

 ןקיטינַאּב טָאג ןייד לָאז :ןגָאז וצ ױזַא ,דוד ךלמ םעד רַאה

 ןייז ןסיירג ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןּופ רעמ ךָאנ ןעמָאנ סהמלש

 ךיז טָאה ךלמ רעד ןוא ..ןָארט ןייד ןופ רעמ ךָאנ ןָארט

 יוַא ךלמ רעד טָאה ךיוא ןּוא <  .רענעלעג ןפיוא טקּוּבעג

 סָאװ ,לארשי ןּופ טָאג רעד הוהי זיא טביולעג :טנָאועג

 ןוא | יןָארט ןיימ ףיוא ןציז לָאו רעװ ןבעגעג טניה טָאה

 .סע ןעעו ןגיוא ענימ

 .דפיוא ןּוהָיַגֹודַא יב סָאװ ענעפּוררַאפ עלַא ןָּאה +*

 ןעננַאגעג ןוא ,ןענַאטשעגּפױא .ןענייז יז .ןוא טרעטיצענ

 .געװ ןייז ףיוא רעכעלטיא ארֹומ טָאה ּוהָיְנֹודַא ןּוא *

 זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,ןהמלש רַאפ טָאהעג

 .חּבומ ןּופ רענרעה יד ןָא ןעמּונעגנָא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג

 ז :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןהמלש ןרָאוועג טגָאזעגנָא זיא =

 טָאה טָא ןּוא ,המלש ךלמ םעד רַאפ ארומ טָאה הִהָינֹודֲא

 :ןגָאז ּוצ יא ,חּבומ ןופ רענרעה יד ןָא טּפָאכעגנָא ךיז רע

 א םיכלמ

 .ןּוא <

 4 ,ם-45

 ךּב והָיְְבּו איּבְנה ןתזתל ןהפה קֹולָ--תֶא למה
 | דלמטה תחרפ לַע ותא ּוכָּכְרַ יתלפהו יִתרְּכַהְו עְדָיוהְי

 ןוחנּב למל איבה ןֶתָו ןהפה קוָדָצ ותא ּוחְשִמַ המ |
 רֶׁשֲא לוקח אה .הירפה םהת) םיחמש םשמ לע |
 ּאָּב"םְַ תָּולְמַה אפ לע הֹמלְׁש בֵׁשָי םנו םָּתְַמְׁש 5

 בי מאל דוד ךלמה ונינדאדתֶא ךרבל ךֶלֶמַה ידִבַע
 ףאספמ וָאְסִכ-תֶא לנו ְָׁשִמ המלש םָׁשדתֶא ףילָא
 ורְּב ךלמה רַמָא הָכָּכ-םַנְ ְבְָּׁשִמַה-לע ףלמה ּוחָּתְִַׁו
 | יעעו יאסכזלע בשי םויה ןֵתָנ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי

 יב ּיהָינְדֲאַל רשא םיִאְרִקִר-לָּכ מק ודרחו :תואר שי
 קו :ךלו םקיו המלש ינפמ אֵרָי והללו ָּכְרַרְל שיא

 זז א ;והְ נה רמאל המלשל דנו :חבזמה תֹונְרַקְּב 5

 רמאל הֵּבִּמַה תיִנְַקְּב וסֶא הֵּנִהְו הָמֹלָׁש ךֶלמַה-תֶא
 :םֶרְָּב ֹוּדְבע-תֶא תימידא המלָׁש ְךֶלֶמַה םווכ יֵליֶבְׁשִי

 הָצְרֶא וְתְרעַׂשמ לפי"אל ליטְדְבִל הְָהִי םִא המלש רמו ב
 - והדריו המלש דלמה חלשיו :תַמָו ובדאָצְמִַת הָעְר-ִאְו נ

 למ ח הָלֶש רקמל יחקשיו אב קומה לעמ
 . יל דל הָמֹלְׁש

 הב

 : .רֶמאַל נב הָמֹלָׁש-תֶא וציו תֹוָמָל דודיימו וברקמ 6 *
 רמו :שיִאְל יהו תקחו ץרָאָה-לָּכ ךֶרָדְּב דלה יא 2
 ויתפח רמשל ּובְרְְּב \תבְלל ףיָהְלֶא הָוהְיותְרְמְשִמדתֶא |

 | ןעמל השמ תֶרֹותְּב םּותתָּכַּכ ויִתֹוְדָעְו ויָָּפְׁשִמּו ויָתֹוְצִמ
 !םָׁש הנפת רֶׁשֲא-לָּכ תֵאְו הֶׂשֲעַּמ רׁשֲא-לָּכ תֶא ליפשת

 -םבא למאל ילע רד רֶׁשֲאּרְבְדיתֶא הוה םיקי ןטמל :
 םֶבָבְלִילְכְּב תֹמֲאַּביַנְפִל תֶכָלְל םֶּכְר-תֶא ךיִנְב ּורְמְׁשִי
 +לֶאְרְשי אפ לעמ שיא לֶל תַרּכייאַל רמאל םָׁשְפַ-לְכְבּו

 בקעו יחיו תוטפה : ,ב יק םיחלא זמ ,*

 .,דרעװש ןטימ טכענק :ןייז ןטַײט טעװ רע ביוא ,ןרעװש טניה המלש ךלמ רעד רימ לָאז

 רעד ּוצ ןלַאּפ טינ םיא ןופ רָאה ַא טעװ ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא ןייו טעװ רע ביוא :טגָאזעג המלש טָאה יי

 .ןּברַאטש רע טעװ ,םיא ןיא ןרעװ ןענופעג טעװ זייּב רעּבָא ביוא ;דרע

 טָאה ןּוא ,ןעמוקעג זיא רע ןּוא ;חּבומ ןופ טרעדינענּפָארַא םיא טָאה .עמ ןוא ,טקישעג טָאה המלש ךלמ רעד .ןּוא =

 = .םיהַא יג :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה המלש ןּוא ,המלש ךלמ םּוצ טקּוּבעג ךיז

 ;ןגָאז ּוצ יזַא ,ןהמלש ןוז ןייו ןלױפַאּב טָאה רע ןּוא ,ןּברַאטש םּוצ טנענעג ןּבָאה ןדוד ןּופ געט יד ןּוא + בר

 .ןַאמ ַא ןייז ןוא ןקרַאטש ךיז ּוטסלָאז ,דרע רעצנַאג רעד ןּופ געװ םעד ןיא

 ל ךיא * |

 הוהי ןופ גנּוטיה יד ןטיה טסלָאז ןּוא *
 טייטש סע יװ יױװַא ,ןגָאזנָא ענייז ןוא ןצעזעג ענייז ןוא טָאבעג ענייז ןוא םיקּוח ענייז ןטיה ּוצ ,ןגעוו ענייז ןיא ןייג ּוצ ,טָאג-ןייד

 :ןרעק ךיז ןיהַא טסעוו וד סָאװ םּוטעמוא ןּוא ,ןָאט טסעוו ּוד טָאװ .ץלַא ןיא ןקילגַאּב טטלָאז ידפ ,השמדתרות ןיא ןבירשענ

 ןטיהּפָא ןלעװ רעדניק ענייד ביוא ;ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ןגעוו טדערעג טָאה רע סָאװ טרָאװ ןייז ןייז םייקמ לָאז טָאג ידּכ+

 טינ ריד טעװ :ןגָאז ּוצ יווָא-לעו רעצנַאג רעײז טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ ,תמא טימ רימ רַאפ ןייג ּוצ געוו רעײיז

 - .לארׂשי ןופ ןָארט םעד ןופ ןַאמ ַא ןרעוו ןטינשרָאפ
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 .הרָׂשֲא הָיּורְצִרִּב בָאי יל הֶׂשָע-רָׁשֲא תא ָּתְׁשִבָי הָתַא םֵנו
 אָׂשְמעַלְו רע רַנְבַאְל לֵאָרְׂשי תואבצ יכיל ו הָׂשֶע
 ימד ןֵתיו םלָׁשְב הָמְחְלִמיִמְּד םֶׂשַו םְִרה ְתִי-ןֶב
 ;וָלְנַרְּב רֶׁשֲא לֲַנְבּו יִנְתָמּב רֶׁשֲא ֹותְריחַּביהֶמָחְלִמ -
 אש םלָשִּב וְחְביִש דָרֹותיאלְו דֶתָמְכָחְּכ ישע
 יט יִלָכַאְּב יהו דֶסֶליֹהְׂשִעַּה יֵדעְלִנַה ילורב ינְכלְו
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 \ ןהיורצ ןּופ ןוז:רעד בָאֹוי סָאװ וטסייו ךיוא ןּוא* יה

 -ליח ײװצ יד ּוצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג רימ טָאה
 ָאׁשְמַע ּוצ ןוא ,ןרנ ןּופ ןוו םעד רַנבַא וצ ,לארשי ןּופ רעריפ

 ןסָאגרַאפ ןוא ,טעגרהעג ייז טָאה רע יו ,ןרָתָי ןּופ ןוז םעד |

 ןוֿפ טּולּב ןָאטענֿפױרַא ןוא ,םולש ןיא המחלמ ןּופ טּולּב
 ידו יח םִֹלָׁשְבַאיִנְפִמ יִלְרֶבְּב יל וָבְרָק ןייּב
 .לללק אָהְו טיִדְחַּכִמ יִניִמְיַה-ךֶב אָרְנְְּב ימש "מע
 | יתארֶקל דריאּוהָו םינחמ יתכל יב תַצְרְמנ הָלְלק

 גבֶרחְּב ָךְתיִמָאד-ַא | .רמאל הוהיב ול עַכָׁשֶאְו רוה :
 טרֶׁשֲא תֶא ָּתְעִדיְו הָּתִא םֶכָח שיא יִּכ והקנתדלא הָּתְַו

 ידִוָּד בכשיו :לואש םדפ ָתָביש-תֶא תדריהו ול-הַשַעְת |
 א לו ְךֶלֶמ רֶׁשֲא םימָהו דוד רֹיעְּב רֶבָּקִיַוֹויָתֹכָאדסע
 םביִנָׁש  עַבֵׂש למ ן ורָבְחְּב הָנָש םיִעָּבְרַא לֵאְרְשִ-לַע
 גי בָשָי המלְׁשּו :םיִנָׁש שְלָשְו םישלש למ םֶלָשּויִ
 עא יגדאמ ותְכלמ ןלתו ויָכָא דוד .אטּכ-לצ
 ידְמאֵּתַו הֿמלָׁש--םָא עֶבָׁש--תַּבילֶא תיִנח-ןֵב = והינדא
 יי ָמאֵַּ ךִיִלַא יל רֶבָד רמא :םֶלָש רֶמאַָוד דאב םֶלָשַה
 וט יט יִלָעְו 'הָכּולְּמַה הָתיָה ולזיפ עלי תא רמאה :רָבד
 התו הֶכולְמַה בֶפַּתו ךלְמְל םֶהיֵנְּפ לֵאְרְׂשי--לֶב ּומָש
 טכנא תחא הָלֵאְׁש הָּמעְו ול הָתָיַה הוהימ יִּכ ילאל
 י רמאפ :רכדויְלַא רֶמאֵַּינְּפדִתֶא יבְשַתלַא ָתֶאַמ לָאׂש
 | | יָת דינפדתֶא .בישידאל יִּכ לפה הָמֹלָׁשִל אָנייִרְמַא
 וי בוט עַבָׁש-תַּב רֶמאֹּתַו :הָשִאְל תיטנושה גשיבַאדתֶא
 שי למי עַבָׁשתַב אֵבָּתַו :לֶּמַהילֶא ךיִלָע רֵּבַדָא יָא
 הָתאְרְקְל לפה טק ּוהינדאילע יָל"-רְּבַרַל המלש
 למה םאְל אֵּקִּכ םׂשיו ואְסִּכ-לע בש הל ּוחתשיו

 ףיוא ןוא ,ןדנעל עניזו ףיוא סָאװ לטרַאג ןייז ףיוא המחלמ

 טיול" ןָאט וטסלָאז םּורדי .סיפ ענַײז ףיוא סָאװ ךיש עני

 ןרעדינ רָאֹה עָארג ענייז זָאל טינ .טסלָאז ןוא ,המכח ןייד

 | םעד ילְורָב ןופ רעדניק יד טימ ןואי .רבק ןיא םולשּב

 סָאװ יד ןּופ ו לָאז יז ןוא ,דסח ןָאט וטסלָאז רעדֶעלִג

 -רעד | ךיוא ךיז ןּבָאה יז םורָאװ ,שיט ןייד ייּב ןסע

 ןײד ךופ ןפאלטנא ןיב ךיא ןעװ ,רימ וצ טרעטנענ |

 | רעד יִעְמָש ריד יב זיא ָאד ןואי .ןעמֹלָשבָא רעדּורּב

 ךימ טָאה סָאװ ,םירּוחַּב ןופ רענימינּב רעד ,ןָארַג ןופ ןז

 ב ךיא סָאװ גָאט םעד ןיא תוללק עטיוט טימ- ןטלָאשעג

 רימ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןּוא ;םינחַמ ןייק .ןענגַאגעג

 ,טָאג יב ןהָאװשעג םיא ּבָאה :ךיא ןּוא ,ןדרַי םייב ןגעקטנַא
 ןוא * .דרעווש ןטימ ןטייט טינ ךיד לעװ ךיא :ןגָאז ּוצ ױזַא

 .-שטנעמ רענולק א םורָאוו ,ןעקנעש טינ:םיא טסלָאז ,דנּוצַא

 ;םיא טימ ןָאט טסלָאז ּוד סָאװ ןסיוו טסעוו ןוא ,וטסיב |
 ןיא טולב טימ רָאה-עָארג ענייז ןרעדינ ןכַאמ טסלָאז ןּוא
 | | יי יי = .חבק

 ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה דוד ןואי* 0 5

 ןעועג ןענייז לארׂשי רעּביא טניניקעג טָאה דוד סָאװ געט יד ןוא . | .טָאטשיסדוד ןיא ןרָאװעג ּבָארנַאּב ויא רע
 .רָאי קיטיירד ןּוא יירד טניניקעג רע טָאה ִיַלָשֹורי ןיא וא רָאי ןביז טניניקעג רע טָאה ןֹורבֶח ןיא :רָאי קיצרעפ

 .טקיטסעּפַאב רעייז דחו טָאה ו הכולמ זו ןוא ,ןדוד רעטָאפ ןייז ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןסעזעג זיא המלש ןּוא = =

 ןייד ןיא :טגָאזעג םיא ּוצ יז טָאה .רעטּומ סהמלש ,ןעֶבָׁשיִתַּב וצ ןעמּוקעג זיא ןתיגח ןופ ןוז רעד ּוהָיִנֹודַא ןּוא* = = |

 = :טואועג יז טָאה .ריד וצ טרָאװ ַא ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןוא + .דירפ ןיא :טנָאזעג רע טָאה ?דירפ ןיא ןעמּוק

 רעייו טרעקעג לארשי ץנַאג ןּבָאה' רימ ףיוא ןּוא ,טמוקעג רימ טָאה הכולמ יד זַא טסייוו ּוד :טנָאזעג רע טָאה* .דער

 זאב םיא זיא יז לוו ,רעדורב ןיימ ּוצ ןעמּוקעגנָא זיא ןוא טיירדעגמוא ךיז טָאה הכּולמ יד רעּבָא .ךלמ ןרעוו ּוצ ,םינפ |

 םיא ּוצ יז טָאה  .םינפ ןיימ ןסױטשּפָא טינ טסלָאז :השקב ןייא ריד ןופ ךיא טעּב דנּוצַא ןואי* .טָאג ןופ ןעװעג טרעש

 --םינֿפ ןייד ןסיוטשּפָא טינ טעװ רע םורָאװ-המלש ךלמ םעד ,ךיד טעּב ךיא ,גָאז :טגָאזעג רע טָאה " .דער :טגָאזעג

 .ךלמ םּוצ ןגעװטענַײד ןופ ןדער לע ךיא , טוג :טנָאזעג עַבֶשיִתַּ טָאה 5 .בײװ ַא רַאפ םָנּוש ןופ ָשיבֲא ןּבעג רימ לא רע

 ןענַאטשעופיוא זיא ךלמ רעד ןוא ,ןגעװ סיהָינֹודֲא ןופ םיא וצ ןדער וצ ,המלש ךלמ םּוצ ןעמוקעג זיא עַבָשתִּב ןוא 2

 םעד רֶאּפ ןָארט ַא .טלעטשעג ןוא ,ןָארט ןייז ףיוא טצעוענ ךיז טָאה ןּוא ,טקּוּבעג ריא ּוצ ךיז טָאה רע ןּוא .ןועקטנ ריא
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 רעטכער ןייז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה יז ןוא ,רעטּומ סכלמ

 ךיא טעּב השקב עניילק ןייא :טנָאועג טָאה יז ןוא *  .טייז

 רעד טָאה .םינפ ןיימ ןסױטשּפָא טינ טסלָאז :ריד ןּופ

 לעוו ךיא םורָאװ ,רעטּומ ןיימ ,טעּב :טגָאזעג ריא ּוצ ךלמ

 נָשיבַא לָאז :טגָאזעג יז טָאה** .םיִנּפ ןייד ןסױטשּפָא טינ

 ַא רַאפ ןּוהיְנֹודַא רעדּורּב ןייד ּוצ ןרעװ ןֿבעגעג םַנּש ןּופ

 טגָאזעג ןוא המלש ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה* .ּבײװ

 םנּוש ןּופ גָשיִבַא וטסטעּב סָאװרַאפ ןוא :רעטּומ ןייז ּוצ

 רע לײװ ,הכולמ יד ךיוא םיא רַאפ טעּב ?ןּוהָיַנֹודַא רַאּפ

 םעד רֶתָיבָא רַאפ ,םיא רַאפ--רעדּורּב רערעטלע ןיימ זיא

 .ןהָיּורצ ןּופ ןּוז םעד בָאֹוי רַאפ ןוא ,ןהפ

 יוז ,טָאג ייּב ןרָאוושעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא *

 ןייז םּוא זַא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױװַא ןָאט טָאג רימ לָאז :ןגָאז ּוצ

 !טרָאװ עקיזָאדסָאד טדערעג ּוהְֹודַא טָאה ןּבעל

 -ַאַּב ךימ טָאה סָאװ ,טָאג טּבעל סע יװ ױזַא ,דנּוצַא ןּוא *+

 ןָארט םעד ףיוא טצעועגפיורַא ךימ טָאה ןוא ,טקיטסעפ

 ויוה ַא טכַאמעג רימ טָאה סָאװ ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ןּופ

 טייטעג ּוהָיְנֹודַא זומ טנייה זַא ,טדערעג טָאה רע יװ יױװַא

 .!ןרעװ

 רעד ךרּוד טקישעג טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא **

 -ענוצ זיא רע ןוא ;ןעֶדְיֹוהי ןופ ןוז םעד ּוהָיְנֹּב ןופ טנַאה

 .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,םיא ףיוא ןלַאפ

 :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה ןהפ םעד רֶתְיֹבָא ּוצ ןוא* =

 טױט םעד םורָאװ ,רעדלעפ ענייד ּוצ תֹותְנַע ןייק .ײג

 ;הָיּרְציוב באילו ןהפַה כ

 :ּוהָיְנְדֶא תַמּוי םויה יִּכ רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ תי יל הכ|
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 תֶלֶאש י כא הֶּנַמְק תַחַא האש רֶמאֹּתַו :יִמיִל בֶׁשֵּתַו כ

 מִא יִלֶאש ללמה הל רֶמאֹי יִנָּפדתֶא בשקל ְךֶתֶאָמ
 תינְׁשַה גשיִבַא-תֶא ןח רָמאַו ;ְךִינפ-תֶא ביִשָאדאל יִּכ אכ
 מאל רֶמאָּו המלש למה ןעו :הָׁשֶאְל יחֶא והינְדָאל בכ

 -ילָאָשְו והינדאל } תיִמְנשַה גׁשיִבָא-תֶא תלאש תא : אמל

 רַתְיְבַאְלו ולו יזממ לורגה יחֶא אוה יִּכ הכּולמַהדתֶא ול
 זרמלש למה עָבְשַ

 יִּכ ףיִסֹי הֵכְו טיִהלֶא יִּל-הְׂשִעי הל רֶמאֵל הָוריִּב
 הדָוהְי--יֵח הָּמִעְו :הָוה רָבָּדַה-תֶא הנד רֶּבּדֹוׁשְפַנְב דכ

 דירשע רֶׁשֲאַו יִבָא דוד אָָכְדלַע ִניִביִׁשַויִנֵניִכֲה רֶׁשֲא
 הלשיו

 :זרממ ובדדעְנפִו עֶדיוהְי--ןֶב ּהָיְנְּב יב המלש למה
 ְךֶרָׂש-לַע ךק תֹחנע ךֵלֶּמַה רֶמֶא ןהפה רֶמיְבָאלְו =
 ְתאָׂשְנ-ייִּכ ףסימא אֵל הֶּזַה םֹוּיַבּו הֶּתִא תומ ׁשיִא יִּכ

 ילכִּב ָתִנעְתִה וכו יִבָא רֶוָּד ינפל הוה יִנֹדֶא ןורַא-תֶא

 תרֹוְהְמ רֶתָיְבֶא-תֶא המלש שרגי :יִבָא הָּנַעְתִה-רֶׁשֲא כ

 זריּבילַע רבה רֶׁשֲא הָוהְי רַבָּד-תֶא אֵּלִמְל הוחיל ןהפ
 בָאו יִּכ בָאוי--רַע הָאְּב הָעֵמְׁשַהְ !הָלָׁשְּב יֵלָע חכ

 בָאוי םניו הָמָנ אל םיִלָשְבַא יִרֲחַאְו הָינְרַא יִרְחַא הָשָנ

 על ד מַה תנְרקְּב קחו הָוהְי להָא--לֶא טכ

 בי יל רמאל עוקב ז ּוהָינְּב-תֶא המלש חלש
 ללה רַמָאהְכ יִלֵא רמו הָוהְי לָהֶאדְלֶא והינב אביו ל

 ְךלֶּמַה--תֶא ּוהָינְּב בש תומא המ יכ אל | דמי אָצ
 למה ול רָמאָו :יִננֶע הָכְו בָאװ רָכְדְדהְל רמאל רב אל

 םָוח יד ! ָתְריִמֲהְו וִתְרבְקּו וְּביענְפּו רֶּבִּד רשאכ הֵׂשָע
 הוהי םישקו :יִבָא תיֵּב ג לע יל בָאוי ךֶפָש רֶׁשֲא גל

 ה רותי דב

 םעד טָאג ןּופ ןורָא םעד ןגָארטעג טסָאה ּוד לוו ,ןטײט טינ ךיד ךיא לעװ גָאט ןקיטנייה רעּבָא ,טרעװ ּוטסיּב

 .טנָאלּפעג ךיו טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ ץלַא ןיא טגָאלּפעג ךיז טסָאה ּוד לײװ ןּוא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ רַאפ רַאה

 טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןרעװ טליפרעד לָאז סע ידּכ ;טָאג ּוצ ןהפ ַא ךייו ןּופ ןרָתְיבֶא ןּבירטרַאפ טָאה המלש ןּוא יי

 ,אֹוליִׁש ןיא זיוה סילָע ףיוא טדערעג טָאה רע סָאװ

 טָאה ןעמֹולָשבַא ךָאנ םגה ,ןהָיָנֹודַא ךָאנ טגיינעג ךיז טָאה בָאֹוי םורָאװ-ךבָאֹוי ּוצ ןעמּוקעגנָא ויא גנורעה יד יװ ןּוא *

 .חּבומ ןופ רענרעה יד ןָא ןעמּונעגנָא ךיז טָאה ןּוא ,טָאג ןופ טלעצעג םּוצ ןפָאלטנַא בָאֹוי זיא--טגיינעג טינ ךיז רע

 םייּב רע זיא ןָא ןוא ,טָאג ןּופ טלעצעג םעד ּוצ ןפָאלטנַא זיא בָאֹוי זַא ,המלש ךלמ םעד ןרָאװעג טגָאזעגנָא ויא *

 | .םיא ףיוא ּוצ-לַאפ ייג :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעֶדְיֹוהי ןופ ןוז םעד ּוהָיְנּב טקישעג טָאה המלש ןוא .חּבומ

 ג :ךלמ רעד טגָאזעג טָאה ױזַא :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,טָאג ןופ טלעצעג םעד ּוצ ןעמוקעג ּוהָיְנּב זיא י*

 .ןּברַאטש ךיא לעװ ָאד טרעײנ ,ןיינ :טגָאזעג רע טָאה .סױרַא

 -טנעעג רימ רע טָאה יװַא ןוא ,בָאֹוי טדערעג טָאה ױזַא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,הבושת ַא ךלמ םעד טכַארּבעג ּוהָיָּב טָאה

 אב םיא טסלָאז ןּוא ;םיא ףיוא ּוצדלַאּפ ןוא ,טדערעג טָאה רע יװ ױזַא ּוט :טגָאזעג םיא ּוצ ךלמ רעד טָאה** .טרעפ

 .זיוה סרעטָאפ ןיימ ןּופ ןוא רימ ןּופ ,ןסָאגרַאפ טָאה בָאֹוי טָאװ טּולּב טסיזמּוא סָאד ןָאטּפָא ןוא ,ןּבָארג

 .רעטייוו ןוא 30 ,ּב 'א לאומש עזא

 טָאג לָאז ןּוא 5



 | מנ 4-33, ב

 טול םיִשָנֲא-ינְׁשַּב עפ רֶׁשֲא ושארזלע ומָּד--תֶא
 -תֶא עֶדָי אל דוד יִבָאְו ברח םגרהמ ונְּמִמ םיִבְטו
 -רש רָתָיְדִב אָׂשְמֲע-תֶאו לָאְְׂשִי אָבְצ-רׂש נְִּב רנְבא
 אוערו שארבו בָאוי ׁשאָרְּב םֶהיֵמְד ּובָׁשְו :הָדּוהְי אָבְצ
 "רַע םִלָׁש הָיהְ יאסכלו ותיבלו וערולו דָודְלּו םלעל
 רלָּב--עַפִיו עֶדיהְי-ְֶּב והיְנְב לעו :הָוהְי םעמ םלוע
 ה והינְּבתֶא ךְלֶמַה ןפו :רָּבְרִּמַּב וָתיִבְּב רכקיו והתמו
 למה ןתָנ |הפה קֹודְצ-תֶאְ .אָבְצַה-לַע ותחת עֶדִיֹהיוְב
 | {רָתוְבֶא תחת
 - םַשמ אָצְתדאְלְו - תְכשְיו םלשוריב תב ָךְלדהַנּב ול

 חד טז

 .לןורדק לַחנדתַא ָתְרַבָעְו לתאצ םיִיְּב ו הָיְהָו :הָנָאָו נָא
 חל רָמאיו שאב הָיְהִי ּךָמּד תֹומָּת תֹומ יִּכ עָדּת עד
 ןפ ךלמה ינדא כד רֶׁשֲאַּכ רֶבֶּדַה ביט למל יֵעְמִׁש
 .{םיִּבַר םיִמָי םלשוריכ יִטָמְש בו ד ףדבע השע
 טל א יקמטל | םיִדָבעיְׁש ּוחְרְּ םיִנָש שלש | ץקמ ו יה

-** 

 דנְרָא אבו יִעְמִׁש ךלו יִדָבֲע-תֶא ׁשֵּקַבְל שיכָאילָא
 אמ םלשורימ יִצְמִׁש ךלָהייִכ המלשל דגה - מ ויָרְבִע
 במ אוְלַה וילא מא יִעְמְשְל ארקיו מַה חלשיו ;בֶׂשַו תג
 קכלקו ףתאַצ םיְּב רמאל ד ףֵּב דַעָאְו הָוהיִב ּךיִּתעַּבְׁשִה
 בוט יִלֶא רֶמאֵּתַו תומָּת תֹומ יִּכ ער ַעְרָי הָנָאְו הָנֲ
 תֶאְו הוחי תעבש תא ְָרֹמָׁש אָל עולמו :יִתְָמׁש רבה

 פרת יל זרמֲח-תֶא שבחיו יִעְמִׁש ש םק :תּב ףידְבָע

 - דמיַתַאיִצְמׁש-לֶא למה רָמאיו יל יתיּוצרֶשֶא הָוְצִמַה
 דורל ָתִׂשָע רֶׁשֲא ּדְבָבְל עדי רֶׁשֲאהָעְרָה-לָּכ תא תלי
 המ המלט ךלמהו :ףשארב ָּךְתֶעְריתֶא הָוהְי בישו יִבָא
 מוצי) :םלועדע הָנהְי ינפל ןכָנ הָיְהי רוד אפו ור

 סאב חחפ ב 5

 .ול יְמֵי למשל ארקמ למה חלי

 .-עגנָא ויא רע סָאװרַאפ ,ּפָאק ןייז ףיוא טולב ןייז ןרעקמוא |
 ןופ ערעסעב ןוא ערעטכערעג ןשטנעמ ײװצ ףיוא ןלַאּפ

 רעֿטָאפ ןיימ ןּוא ,דרעווש ןטימ טעגרהעג ייז טָאה ןּוא ,םיא

 -ליח םעד ,ןרנ ןּופ ןוז םעד רֶנבָא :טסּוװעג טינ טָאה דוד

 םעד ,ןרֶתָי ןופ ןוז םעד ָאׂשָמַע ןוא ,לארשי ןּופ רעריפ

 . "מא ךיז לָאז טּולּב רעײז ןוא *  .הדוהי ןופ רעריפיליח

 ןעמָאז ןייו ןופ ּפָאק ןפיוא ןּוא ,ןבָאֹ ןופ ּפָאק ןפיוא ןרעק

 ןייז וצ ןוא ,ןעמָאז ןייו וצ ןּוא ןדוד ּוצ ןוא ;קיבײא ףיוא

 .טָאג ןּופ קיּבײא ףיוא דירפ ןייז לָאז ,ןָארט ןייז ּוצ ןוא ז ויוה

 4 ,ןעֶדְיֹוהי ןופ ןיז רעד והינב ןעגנַאגעגפױרַא זיא" =

 .טײטעג םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא ןלַאפעגּוצ זיא רע ןּוא

 .רּבדמ ןיא םייה ןייז ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע ןּוא

 ןוז םעד והָינב טצעזענפיוא| טָאה ךלמ רעד ןּוא :

 | םעד קודצ ןוא ;ליח ןרעּביא טרָא ןַײז ףיוא ןעֶדְיֹוהי ןופ

 .טרָא טרֶתְבָ ףיוא טצעועגפיוא ךלמ רעד טָאה ןהפ

 ןפורעג טָאה ןּוא | טקישעג טָאה .ךלמ רעד ןוא **

 ןיא ויוה ַא ריד יוב :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה .ןּוא ,ןיעמש

 | ןטרָאד ןופ טסלָאז ןוא ,ןציז ןטרָאד .טסלָאז ןוא , םִיַלָׁשּורי

 .םעד ןיא ,ןייז טעװ סע ןוא" .ץעגרע ןיא ןײגסױרַא טינ

 .םעד ןײגרעּבירַא טסעװ ןוא ,סױרַא טסייג וד סָאװ גָאט

 וטסעוו ןּברַאטש א .ןיז ןסיוו ּוטסלָאו ןסיוו ,ןורדק ךייט

 טָאה" ..ּפָאק ןייד ףיוא ןייז טעװ טּולּב ןייד ;ןּברַאטש

 יװ ווא ;טרָאװ סָאד ןיא טיג .:ףלמ ס םּוצ טנָאזעג יָעמַׁש

 ..ןָאט טבענק ןייד | טעװ ױזַא ,טדערעג טָאה ךלמ רעד רַאה ןיימ

 ײװצ ןעניז , ,רָאי יירד ןופ ףס םוצ ןעװעג זיא סע רעּבָא =

 'וצ יא ,ןיעמְש טגָאזעגנָא טָאה עמ ןוא ,תַג ןופ ךלמ םעד ,ןהָכֲעַמ ןּופ ןוז םעד שיכָא וצ ןפָאלטנַא ןיִעמָש ןּופ טכענק

 ןייק קמ זיא ןוא ,לוייא ןייז טלטָאזעגנָא טָאה ןוא ,יִצמִׁש ןענַאטשעגפױא זיא * .תַנ ןיא ןענייז טכענק ענייד ,עז :ןנָאז

 | | = .תַג ןופ טכענק ענייז טכַארּבעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג ויא יִעמִׁש ןוא .טכענק ענייז ןכּוז ןשיכָא וצ תַג

 ןואפ .טרעקעומוא ריז טָאה ןּוא ,תַנ ןייק םִיַלָשּורי ןּופ ןעגנַאנעג ויא יִעֹמַׁש זַא ,ןהמלש ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא =

 = ןוא ,טָאג ייּב ןרָאװשַאּב טינ ךיד ךיא ּבָאה :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ,ןיִעמַש ןפורעג טָאה ןוא טקישעג טָאה ךלמ רעד

 זַא ,ןייז ןסיוו ּוטסלָאז ןסיװ ,ּוװ ץעגרע ןייג טסעװ ןּוא ,סױרַא טסייג ּוד סָאװ גָאט םעד ןיא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טנרָאװעג ךיד |

 סָאװרַאפ טנייה < .טרעהעג ּבָאה ךיא ;טרָאװ סָאד זיא טוג :טגָאזעג רימ ּוצ טסָאה ּוד ןּוא ?ןּברַאטש ּוטסעװ ןּברַאטש

 = טנָאזעג ךלמ רעד טָאה ךיוא * ?ןלױפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ לעּפַאּב םעד ןּוא ,טָאג ןופ העֹובש יד טיהעג טינ ּוטסָאה.

 דמּוא טָאג לָאז םורד ;ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טסּוט ּוד וא טסּוװעג טָאה ץרַאה ןייד סָאװ וייב סָאדלַא טסײװ ּוד :ןיִעמָׂש ּוצ

 ;ּפָאק ןייד ףיוא זייּב ןייד ןרעק

 .געט ליפ םִיַלָשּורי ןיא ןסעועג זיא יִעמָש ןוא

 טסעפ ןייז לָאז דוד ןופ ןָארט רעד ןוא ,טשטנעּבעג ןייז לָאז המלש ךלמ רעד ןוא *



 46 | ב | - טסט

 ןופ ןוז םעד .ּוהְיְנּב ןליופַאּב טָאה ךלמ רעד ןוא< =
 ןלַאפעגּוצ זיא ןּוא ,ןעגנַאגענּפױרַא זיא רֶע ןּוא ,ןעֶדִיֹוהְי

 | | .ןִמרָאטשעג זיא רע ןוא ,םיא ףיוא

 רעד ןיא טקיטסעּפַאּב .ןעװעג זיא הכּולמ יד .ןּוא <

 = .ןהמלש ןופ טנָאה

 םעד הָעֹרַּפ טימ מ ןעווענ ןתחתמ ךיזט טָאה המלש ןואי /
 סהערַּפ ןעמונעג טָאה .רע .ןּוא ,םִיַרצִמ .ןופ ךלמ |

 רע זיב ,טָאטשיסדִוְ ןיא כארבע : טָאה ןוא ,רעטכָאט

 ןוא ,טָאָג ןופ זיוה סָאד ךוא ,זיוה ןיז ןעיוב טקידנעעג טָאה

 .םּורַא דנור ִיַלָׁשּורי ןופ רעיומ יד

 , תוִמָּב יד ףיוא טכַאלשעג טָאה קלָאפ סָאד רעבָאי |

 "עג טיוּבעג טינ זיִא טָאג ןןופ ןעמָאנ םעד וצ זיוה א םורָאװ

 ,טָאג טָאהעג ביל טָאה המלש ואז = ..גָעט נע וב דעו

 טָאה רֶע רָאנ ;ןדוד .רעטָאפ ₪ ןּופ ןצעזעג יד ןיא ןייג ּוצ

 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירָעג ןוא טכָאלְׁשֶַנ

 וצ ןְטרָאד ןֹוְבִנ ןַײק ןעננאגעג זיא ךלמ רעד ןוא+

 .הָמָּב עסיורג יד .ןעװעג יא ןטרָאד םורָאװ ,ןטכַאלש

 ףיוא ןעננערבפיוא המלש טגעלפ רעּפָּאדִנַארב טנויוט

 /-/-ת- 5 יב .חבומ םענעי

 א ןוא הל ף וצ זאב טָאג  ךיז ג טָאה ה עב אז 0

 -עג טסָאה וד :טנָאועג ,המלש טה .ןבעג ר ריד לָאז ךיא

 | ױזַא ,דסח סיורג ,ןדוד רעטָאּפ ןיימ ,טכענק ןייד טימ ןָאט

 הוה רֶביִַה-תֶא המלש לֵאָׁש פא

 13 ו 0 2

 הכלממהו תמינופדענפףאציו עריה והינְּכְתֶא אלמה
 :הָמלְשידיּב הָנִֹכְ

 | ב
 -;רַּביתֶא הקו םירצמ דלמ הָעְרָפְתֶא הפלש ןֵַחְּיַו *

 ֹותיִּב--תֶא תֹנְבִל ותֹלָּכ דע דו ריעילֶא האב הֹּפְרַּ
 םָעָה קר :ביִבְס םלשורי תִמֹוח--תֶאְו הָוהְי תַיַּבּתֶאְו כ
 - םיִמָיַח דע הָוהְי םֵׁשְל ת תב הנמנ"אל יִּכ תֹומְּבַּב םיִחְּבַוְמ -

 דוד תוקחכ תֶבְלְל הָהְי"תֶא המלש בהאג | וםָהֶה ו
 דלמה ךלמ :ריטְקַמּו ַחַּכזִמ אּוה תומְּבּב קר יבא ד

 זרולע ףֶלֶא הֶלודְגה הָמָּבִה אָהייִּכ םָׁש כל הָנֹעְבִנ
 הָוהְי חָאְרנ ןֹעְבִנְּב + :אֹוהַה ַחֵּכְוִּמַה לע המלְׁש הלעי ה

 זרמ לֵאְׁש םימלֶא מא הלילה םִלֲחַּב הֶמלְשדלא
 יִמָא דוד ףְִבַעיַע ָתיִׂשָע הָּתַא :המלש רמי :ּךְלְדתֶא י

 תֶרְׁשִיְבּו הָקָרְצִבּו תַמֲאַּב ףינְפל דלה לשאכ לֹודְג דָמָח
 | דלת הוד לוחנה דָסָתַהְתֶא ול"רמשתו מע בֶבֵל

 תא יִהְלֶא הָוהְי הָּתעְו ּהֶַּה םֶַּכ ואְסּכ-ילַע בשי ןב ו
 קול ןפק רענ יִֹאו יִבָא דד תחמ .ּךְדְבעתֶא ָּתְכָלְמַה

 -םע ָּתְרָחְּב רֶׁשֲא מע ְךֹתְּמ ּךֶדֶבַעְו :אֹכְו תאֵצ עַדַא ה
 בל מעל ְתַתָנְו .:בְרִמ רֶפֶּפִי אלו הָנָמיאְל רֶׁשֲא ב <

 כי ימ יִּכ עֶרֶל בטי ןיִבהְל מעְדתֶא טפשל עמש
 ינדַא יִניֵעְּב ךֶבִּדַה בי :הָוה רַבְּכַה דֶּמַע-תֶא טפשל י

 = ץֶלֶא םיחלָא רֶמאֹּי
 .טיִמָי ל תשא הוה רֶבדַהדִתֶא לאש רֶׁשֲא ש
 יבא ׁשֶפָנ ְּתְלַאָׁש אָלְו רשע ל חְלאָש"אלו םיכר
 ףירבדכ יתישע הגה :טּפשמ עמשל ןיֵמֶה ד דל ּתְלִאָׁשְו בי

 היה--אל לומּכ רֶׁשֲא ןֹובָנו םָכָח בל ףל ותת | הנה
 לאל רֶׁשֲא םִג :ְךִמְּכ םוק"אל ךיִרְחַאְו ד נפל ע

 ךרבדכ יאחנדמ ל ' בי קוב אמק 1

 ;ריד ןנעק ןצרַאה ןופ טייקיטרַאּפטכער טימ ןוא טייקיטבערעג טימ ןּוא תמא טימ ריד ראפ ןעגנַאגעג זיא רע יז

 ןקיטנייח יװ יױזַא ןָארט ןייז ףיוא טציז סָאװ ןּוז ַא ןּבעגעג םיא טסָאה ןוא ,דסח ןסיורג ןקיזָאדמעד טיהעג םיא טסָאה 0

 ,ןדוד רעטָאּפ ןיימ ןופ טרָא םעד ףיוא ךלמ ַא רַאּפ טכענק ןייד טכַאמעג טסָאה ּוד ,טָאג ןיימ הוהי ,דנוצא ןּואי

 וד סָאװ קלָאּפ ןַײד ןופ ןטימ ןיא זיא טכענק ןייד ןוא * .ןײַא ּווו ןּוא סיוא ּוװ טינ סיװ .ךיא , לג ןיילק ַא ןיב ךיא וא

 ּוטסלָאז םּורד .טייקליפ ןופ ןרעוו טנכערַאּב טינ ןּוא טלייצעג טינ ןעק סָאװ קלָאפ סיורג ַא ,טלײװרעדסױא טסָאה

 רעװ םורָאװ ,סטכעלש ןּוא סטּוג ןשיווצ ןענעקרעד ּוצ ,קלָאּפ ןייד ןטפשמ וצ ,ץרָאה קידנַאטשרַאפ א א טכענק ןייד ןּבעֶג

 | | < ?סניד קלָאפ עסיורג עקיָאדסָאד ןטּפשמ ןעֶק

 טָאה טָאג ןוא + .ךַאז עקיזָאדיד ןטעּבעג טָאה המלש סָאװ ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפענליוװ וא ךַאז יד ןואיי 9

 ריד טסָאה ּוד טינ ןּוא ,געט ליפ ןטעּבעג ריד טסָאה וד טינ ןּוא ,ךאז עקיזָאדיד ןטעּבעג טסָאה ּוד לוו :טגָאזעג םיא ּוצ |

 וצ לכש ןטעּבעג ריד טסָאה טרעײנ ,טניפ ענייד ןופ ןּבעל סָאד ןטעּבעג .טסָאה וד טינ ןּוא .,תורישע .ןטעּבעג

 ,ץרַאה קידנַאטשרַאפ ןּוא גולק ַא ןבענעג ריד ּבָאה ךיא ,עז :טרָאװ ןייד טיול ןָאטעג ךיא ּבָאה טָא * .,טפשמ ַא ןייטשרָאפ

 = ןטעּבעג טינ טסָאה ּוד סָאװ ךיוא ןּוא * .ּוד יוו ַאזַא ןייטשפיוא טינ טעוו ריד ךָאנ ןוא ,ריד רַאפ ןעװעג טינ זיא וד לוו ַאזַא זָא
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 שיא מכ האל רֶׁשֲא רֹוָכָּכימַנ רֶׁשֲעַֹנ דֶל יִּתִתָנ |
 יי יִתַצְמּוילחרמשל יכְרְדּכ דלת וסַאו :ךימָי-לָּכםיִכָלְמַ
 יט ץקתי = !ךיְמִייתֶא יִּתְכַרֲאַהְו ךיִכָא די רֵלָה 2
 ןורא ! נפל | דמענ םִלָשְּי אוב םולח הָגהְו הֹמֹלְׁש
 -לכל הָּמְׁשִמ שעוו | םימלש שעינ תולע לע י ָדֲא-תֶדְּב
 ל מההלא תונו םיִׁשָ םיִתש הָנאֹבָה וא - !ויָדְבִע

* 

 : א יָנֹרֲא יב תֶחאָה השאה רמו ונפל הֶנְרמַעְח
 וי וחי :תיפפ מע דלאו דָחֶא תֹיַבְּב תַבֶׁשִי תאוה הָׂשִאָהְו

 - צחי ונחנאו תאוה השאהיסנ דלחו יתְדלְל ט ִלְּשַה םֹויַּב ₪
 + ב תֶמה !תָֹּב חני יִ ִתָלוז תִַּכּב וא .רהיא |

 כ ףֹותְּב םֶקָּתַו ויל הָבָכָׁש רֶׁשֲא הֶלָיְל תאה הָׂשּו
 7 + 4 5 ּודְכיִּכְׁשַתַו השי ל תמו ילצאמ ינָבדתֶא חקתו 2 יש

 1 ןצ הנזה

 אכ רקְפּב םֶקֶאְו :יִקיֵחְב הָביְִּׁשִה תֶּמַה הָנִּב-תֶאו הָקַחְּכ
 ועלה רָב אלא ןנְּתֶאָו .תמחחוהו ינְּבדתֶא קיניהל
 33 תֶרָחאָה השאה למאחו :ותרלי רֶשֲא יָנְב הוחהאל
 - מַה נב יב אֵל הֶרָמֹא תאָח תַּמַה נבו יח ינפיִכ אל
 וכ תרא] גה רֶמאֵה :ךלמה י ינפל הָנרַבַרְַו יָחָח נב
 דב יִכ אֵל תֶרֶמֹא תאָח תמה ּנְבּו וחה יְכיהְו תֶרֶמֹא
 וג םֶרְחַה ואב ברָחייל יִק למה רֶמאַֹו זיַחָה ִנְבּו תמה
 צ ןפ הכ םִָנָׁשִל יה דַליה"תֶא וג ךלמה רמה ול זגה נפ

 תועאה רֶמאֵּתַו :תֶמֶאְל יִצָחַדתֶאְ תחאל יצֲחַה-תא ינְתּו
 -  אָנְּבילַע ָהיֶמְחֹר ּורְמְכנ-ייִּכ ךֶֶּמַה-לֶא מַה ּהָנְּב--ֶׁשֲא
 = =ַא תַּמִהְו והה דּולּוהדתֶא הל יִֹדֲא יב! רֶמאּפַ
 5 ןפמ :ּרְִג הָיִהִי אל ךלדבנ ילדסנ תֶרֶמֹא תא והְתיִמְת
 ּוהָתיִמְת אֵל תַמָהְו ידה רולוהדתֶא הֶלּנְמ רֶמא למה
 חכ טפט רע טֶּפְׁשִּמַה-תֶא לֵאָרׂשי-לָּכ עמ מא איה

 טקמ תרטפה ₪

 א םמלמ

 געט ענד עלַא דומפ יא רשוע יא :ןבעועג ריד ךיא 'ָּאה
 .םיפלמ יד ןשיווצ .ןעװעג טינ זיא וד יװ ַאזַא רענייק זַא

 -עג עניימ.ןטיה ּוצ ןגעוו עניימ ןיא ןייג טסעוו ּוד וא ןּוא *|
 עג זיא .דוד .רעטָאפ ןַײד יו יוז ,טָאּבעג ענַײמ ןוא ןצעז |

 .נעט ענייד ןרעגנעלרעד ךיא לעװ ,ןעגנַאג

 ַא זיא סע .טשרע ,המלש טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יי
 ךיז טָאה ןוא ,םִיַלָשּורי ןייק ןעמוקעג זיא רע ןּוא .םולח |

 טָאה רע וא ,דנוּב טטָאג ןופ ןורָא םעד רַאפ טלעטשעג
 ,רעפפָאדירפ טכַאמעג ןּוא ,רעּפּפָאדנַארּב טכַארּבעגפױא

 .טְכֶעֶק ענייז עלא רַאפ טַײצלָאמ א טכַאמעג ןוא 0

 צ תונז ןעיורפ לווצ .עמיקעו ןענייז לָאמסנעד יי |
 א .םיא רַאפ טלעטשעג ךיז ןּבָאה ײז ןוא ,ךלמ םעד
 ןוא ךיא רַאה ןיימ ,ךיד טעב ךיִא :טנָאזעג טָאה יורפ ןייא
 ןרָאּבעג ּבָאה ךיא ןוא ,זיוה ןייא ןיא ןעניווו ױרֿפ עקיזָאדיד
 אפ ןטירלד ןפיוא ןעוועג ויא סע ןוא **  .זיוה ןיא ריא טימ
 < יא רעדמערפ ,ןייק ; ,דנַאנעַּבלַאז .ןעװעג ןענייז רימ ןוא = ןרָאּבעג יורפ עקיזָאדיד ךיוא טָאה ,ןרעּבעג ןיימ ךָאנ
 דעג ןענַײז "וןוצ רימ ץולב ;זיוה ןיא ןעוועג טינ ודנוא טימ
  לָאדרעד ןופ לניק סָאד ןּברָאטשעג ןיא*  .ןיוה ןיא ןעװ
 ןיא * .םיא ףיוא ןגעלענ ויא יז לײװ ,טכַאנ ייב יורפ רעקיז
 .ןעמינענקעווא .טָאה ןּוא ; טכַאנ ןטימ ןיא ןענַאטשעגפיוא יז
 ןּוא ,ןפָאלשעג זיִא טסניד ןַײד תעּב ,רימ ןּבעל ןופ ןוז ןיימ
 טָאה ןוז ןטיוט ריא ןוא ,םעווב ריא ןיא טגיײלעג םיא טָאה יז
 ןענַאטשעגֿפױא ןיב ךיא ןוא =  .םעזוב ןיימ ןיא טניילעג יו
 רֹעּבָא ;טיוט ויא רע טשרע ,ןוז ןיימ ןגייזוצנָא ירפ רעד ןיא

 ; ,ןרָאבעג; ּבָאה ךיא סָאוו ןּוז ןיימ ןעוועג טינ זיא סָאד טשרע ,ירפ רעד ךיא טכַארטַאּב םיא ּבָאה ךיא וא

 .רעטיוט רעד ; ו ןייד קא | ,רעקידעּבעל רעד זיא .ןּוז ןיימ- טרעיינ ,ןיינ :טנָאזעג יורפ- רעדנַא יד טָאה" 6

 :טנָאז יד ןוא

 .ךלמ ןראפ

 טהנעטעג ןּבָאה 6 א | ,רעקידעבעל רעד ןח ןיימ ןוא ,רעטיוט רעד ויא ןוז ןייד טרעײנ ,ןַיג

 :טגָאז יד ןוא :רעטיוט רעד ה ןייד ןוא ,רעקידעבעל רעד ןוז ןלימ ויא סָאד :טגָאז יד :;טגָאזעג ךלמ רעד טָאה = |
 ַא רימ טננערּב  :טגָאועג טָאה ךלמ רעד וא" ;לעקידעֿבעל רעד ןוז ןיימ ןוא ,רעטיוט רעד ויא ןוז ןייד טרעייג ,ןיינ
 ןיא.דעק.עקידעפעל סָאד טדיינשעצ :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה* .ךלמ ןרַאפ דרעווש ַא טכַארּבעג ןעמ טָאה .דרעווש
 ---- ,.רערעדִנַא רעד ּוצ טפלעה ַא ןוא ,רענייא וצ טפלעה ַא טיג ןוא ,ןעייווצ

 | -רָאפ ריא טָאה ץרַאה סָאד ז םורָאװ--ךלמ ם םּוצ  ,רעקידעבעל רעד ןעווענ זיא ןּוז ריא סָאװ יורפ יד טדערעג טָאה יי
 טל װ ןטײט ר רָאנ דעק עקידעּבעל סָאד ריא טיג ,רַאה .ןיימ ,ךיד טעּב ךיא | :טוָאזעג טָאה יז ןוא-ןוז ריא ףיוא טמעלק
 -- 37 2 [טדיינש ;ןרעהעג סע לָאז ריד טינ ןוא רימ טינ :טגָאז ענעי ןּוא .ןטייט טינ סע ריא
 ;ןטײט טינ סע ריא טלָאז ןטילט ןוא ,דניק עקידעּבעל סָאד ריא טיג :טגָאועג ןוא ךלמ רעד ןפורעגפָא ךיז טֶאה = =
 .רעטומ ןייז זיא יז

- 

 ןרַאפ כ טָאהעג ארומ ןּבָאה ייז ןוא ,טפשמעג טָאה ךלמ רעד סָאװ טפשמ םעד טרעהעג ןּבָאה לארשי ץנַאג ןוא **



 ד

 םיא ןיא זיא המכח סטָא וַא ןעזעג ןּבָאה יז םורָאװ ,ךלמ =

 .טייקיטכערעג ןָאט 'וצ =

 ץנַאג רעביא ךלמ ןעוועג זיא המלש ךלמ רעד ןּואי ד
 | הוז | - .לארשי 0

 :טַאהעג טָאה רע סָאװ ןרַאה יד ןענייז סָאד ןּוא

 ,הָיְחַא ןּוא ףֶרֹוחילֶא * ;ןהפ רעד ,ןקֹודָצ ןופ ןוז רעד ּוהָירְזַע

 ,ןדּוליחַא ןופ ןוז רעד טָפֶׁשֹוהי ;סרעּבײרש ,ןָאשיש ןופ ןיז יד |

 ןרעּביא ,ןע דיה ןּופ ןוז רעד ּוהָיָנּב ןוא + ;רענָאמרעד רעד

 ;םינהֹּכ ,רֶתָיבָא ןּוא קֹודָצ ןוא ;ליח
 ד ז ₪

 ןוז רעד ּוהָירַזַע ןוא 5 =

 ןופ ןוז רעד דדובָז ןּוא :יעטלעטשעג יד רעּביא עו ןופ

 ,רָשיחַא ןוא* ;רבח סכלמ םעד ,ןַאמרעּבױא א עת

 א םיכלמ

 :השאל יל הָתַיַה המלש-תַב בי

 20-| ד

 םיהלֶא תמקָחייכ ואְר יִכ לאה ינפמ וארו ְךֶלָּמַה
 :טָפְשִמ תֹוָשֲעַל וָּבְרַקְּב

 הדֶלאְ יו לארשלפלע ְךֶלֶמ המלש ךֵלֶּמִה יח ב
 ףֶרְהיִלֲא :ןקפה קָֹדָצְדִב וחירע וָל-רֶׁשֲא ר
 ;ריִּכְַּמַה רוָליִחֲאְדִּב טָּפָׁשִהְי םיִרָפְס אָׁשיִׁש ינְּב היחא

 ;םביִנָהְּכ רָתָיְבֶאְו קחְצְו אָבָצִה-לַע עדווהידב וה - \
 הדעה ןחפ ןָתְנְּב רובו םיִכְעַַה-לַע ןָתָנְְב ר 1
 :סמַהְילַע אדְבְַדְב םרינדאו תִָּמַה-לַע רֶׁשיִחֲאָ ;ךֶלֶּמַה ו
 ולְּכְלִכְולֵאָרְׂשי-לְּבילַ | םיִבצִנ רָׂשֶעדיִנְׁש המלשלו = +

 :לְֵּלַכְל דָחֶא;-לצ הָיְהִיהָָּׁשּבשֶרָהתיִּב-תֶאְ ְךֶלֶמַה-תֶא
 ץֵקִמְּב רַקָּד-ְןֶּב !םִיָרְפֶא רַהְּב רוָחְדִּכ םֶתֹומְׁש הֶּלִאְו ?
 תֹוּבְרֲאַּמ דָסַהְרִּב :ןנֶח תיב ןוליאְו שָמְש תיכו םיִבְלעׁשְבּו י
 תַפְמ ראָד תַפנ"לּכ בֶהניִבֶאְדִב :רֶפַח ץֶרָא-לֶכְוהָכׂש ול א

 דוליִחְַָ אָנֲעַּב
 זרֵחָּתִמ הָנְמְרֶצ לֶצִא לֶׁשֲא ןָאָׁש תיּבלֶכְו ודנִמו עת
 : :םֶֶמְקִיל בעמ דַע הָלֹוחְמ לֶבָא דַע ןָאָׁש תיֵּבִמ לאָפץיל

 רֶׁשֲא הֶׁשְִַוַּב ריִאְי תוח ול דעְלִג תֶמָרְּב רֵבּנְדִּב
 תֹולדְג םיִרָע םיׁשִש ןֶׁשֶּבַּב רֶׁשֲא טנרַא לָבֲח ול רֶעְלִּנַּב = |

 ;הדדמינֲחַמ אדעדב בֶדָיַחַא :תֶשָחְנ ַחיִרְבּו הָמֹוח די
 וצד ה}

 , | ןרעּביא ,ןָאד בַע ןּופ ןוז רעד םֶריִנֹודַא ןוא ;ץַאלַאּפ ןרעּביא

 | .זניצ

 - "תַּב תַמְׂשַּב-תֶא חֶקָל אוהדסנ יִלָּתפַנְב ץֵצַמיִחֲא וט רעּביא עטלעטשעג ףלעװצ טַאהעג טָאה המלש ןואי יי

 לב רשָאְב שוב אָנעְּב - ּוהָׁשִאְל הָמֹלֶׁש = ןייז ןּוא ךלמ םעד ןטלַאהסיוא ןגעלפ יז ןוא , לארשי ץנַא
 ךָּב יעְמְש רָכשֶׂשִיְב חּורפְּב טָפָׁשוְהְי ו

 | " = -סיוא ןפרַאד רעכעלטיא טנעלפ רָאי ןיא שדוח ַא ;זיוה
 ץֶרֶא דעלג ץֶרָאְּב יִרֲאְדִּב רֶבג ;ןְמִיְנְבְּב אלא שי |

 רֶׁשֲא דַחֶא ביִצְנו ןָשְּבַה דֵלֶמ נו ירמָאָה ךלמ ! ןוקיס
 בר םיַה-לַע-רָׁשֲא לוחפ םיבר לֵאְָׂשִו הָדְּי :ץְרָאָּב 3

 !םיִהמְּׂו םיִתֹׂשְו םיִלְכֶא

 ןופ ןוז רעד :ןעמענ ערעייז ןענייז סָאד ןּוא*  .ןטלַאה

 ,ןרָקָד ןופ ןוז רעד * .םירפא ןּופ גרעּבעג םעד ןיא ,ןריח

 תיֵבְרֹוליִא ןוא ,שְמֶש"תיּב ןוא ,םיבלַעַׁש ןיא ןוא ,ץֵקְמ ןיא
 קחב ףמק 144 חק דהאה ? | ששב חתפ }

 ןאכרע 8 ויא םיא רעטנוא ;תֹוּבּורַא ןיא ,ןדֶסֶח ןופ ןוז רעד *  .ןוָח

 "עג טָאה רע ;רוד ןופ טנועג רעצנַאג רעד ןיא ,ןבֶדְניבַא ןופ ןוו רעד * .רָּפֵח דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ,וכש ןעוועג

 -תיֵּב ץנַאג ןּוא ,ודנמ ןּוא ,ךֶנֲעַּת ןיא ,ןדּוליחַא ןופ ןוז רעד ָאנָעַּב < .ּבײװ א רַאפ ןהמלש ןופ רעטכָאט יד תַפָט טַאה

 ןופ ןוז רעד *  .םֶעְמִקִי טייו רענעי ןּופ זיּב ,הָלֹוחמילַבָא זי ןָאָשתיִּב ןופ ,לאָעְרּי רעטנּוא ןֶתרְצ ןּבעל סָאװ ןָׁש

 ;דָעְלָג ןיא סָאװ ,ןהשנמ ןופ ןּוו םעד ריאְי ןּופ רעפרעד יד ןעװעג ןענַײז םיא רעטנוא ;דָעלניתֹומָר ןיא ,ןרֶבָג

 .ןעלגיר ענרעּפּוק ןּוא ןרעיומ טימ טעטש עסיורג קיצכעז ,ןָשֶב ןיא סָאװ בֹוגרַא ןּופ טנגעג יד ןעוועג זיא םיא רעטנוא

 ןופ רעטכָאט יד תַמשָּב ןעמּונעג טָאה ךיוא רע | .םִיַנחַמ ןיא ,ןאדָע ןופ ןוז רעד בֶדְניחַא + ;ילתפנ ןיא ,ץֵעַמיחַא *

 .רֶכָׂשׂשִי ןיא ,ןֵחּורָּפ ןּופ ןוז רעד טָפָשוהי = .תֹולָעּב ןּוא ,רשֶא ןיא ,ןישוח ןופ ןוז רעד ָאְנֲעַּב* .ּבײװ ַא רַאפ ןהמלש

 ןּופ ךלמ םעד ןוחיס ןּופ דנַאל םעד ,דָעלִג דנַאל ןיא ,ןירוא ןופ ןוז רעד רֶבֶג יי .ןימינב ןיא ןָאלַא ןופ ןוו רעד יִעְמָש +*

 .דנָאל ןץצנַאג) ןרעּביא סָאװ רעטלעטשעג ןײא ןּוא .ןְָּב ןופ ךלמ םעד גֹוע ןּופ ןּוא , ירֹומָא

 ןעקנורטעג ןוא ןסענעג ןּבָאה ייז .טייקליפ ןיא םי םייַּב סָאװ דמַאז רעד יו ױזַא ןעװעג ןענייז לארׂשי ןּוא הדּוהי יי יי

 .ךעליירפ ןעוועג ןּוא

 .7 קוספ עזא =



 (ט) 15-1 ,ה

 א א ץֶרָא נַה-ִמ ולמה לכְב לשומ הָיָה \ הגל
 =ןרָא םיִדְבעְו הָחְנִמ םישגמ םִיָרְצִמ לוג דע  םיִמָׁשַלְּפ
 ג "דָא םויל הָמֹלְׁש-םֶחַל יִהַו כ גוַײה ימי תֶמֹלְׁש
 ג םיִאֵרְּב רֶקָב הבָׂשֶע :חמק רֶּכ םיִׁשִׁשְו | תל יב רפ ;םישלש
 רומח יא ליאָמ .דַבְל ןאָצ האֵמּו יעְר רֶקָּב םיִרְׂשְֶו
 ד רָהְנַה רָבָע-לֶכְּב | הָרֹר אוהב + :טיִּובֲא םיִרְּבְרַבּו <

 תרָיָה םולשו רהנה רֶבֵצ יֵכָלַמ-לְכִּב הוע-דַעְו הַסְפִּתִמ
 ה מל לֵאְרְׂשִו הָרּוהְי בֶׁשֵּיַו !ביִבָּפִמ ויָרָבע-לְּכִמ ול
 יכָּפ עבש רַאְּבירַעו ןִדמ ותנָאָת תחת ונפנ תַחַּת שיא
 ו תרוְרֶא ףֶלֶא םיִעָבְרַא המלשל יהו | :המלש ימי
 ו ולָּכְלְפְו ּ!םיִׁשָרְּפ ףַלֶא רקעהםינשו ימצרמל םיסּוס
 -לֶא בֶרָּקַה-לֶּכ תֶאְו המלש ֵלַּמַה-תֶא הלאה םיִכֲעּנַה

 ;רֵבָד וְרָּדְַי אל וָׁשְדָח שיא הָמלְׁש-ְךלּמִ מה חלש |
 : םוקְּמַה--לֶא ואבי ׁשֵכָרָלְו םיקופל ןֶבּמַהְו םיִרְֹׂשַהְו
 ג מָה םיהלֶא ןתמ וטפשמפ שיא םֶׁש-הָיְהִי רֶׁשֲא
 -לַע רֶׁשֲא לּולַּכ בל בַחָדְו רֶאְמ ָּברַה נּובְתּו הָמלְׁשַל
 םֶרְקיינְּב-לְּכ תַמְכָחְמ המלש תֶמְכָח בר ;םִיַה תַּפְׂש
 אי יראה ןְתיֵאְמ טֶרָאָה-לָּכִמ םְַּחַיו :םִירְצִמ תַמְכָח לֶּכִמּו
 םםיוגַה-לֶכְב ֹמְׁש"יהיַו לוחמ ינְּב עדר לְָּלַכְו ןמיהו
 בי זירשמֲח ויש יקב לָשָמ םיִפָלֲא תֶׁשֶלׁש רֵּכַדָיַו :ביִבָס
 + לַעְו ןנְבלַּב רֶׁשֲא ורָאָהדִמ םיִצִנֶה-לַע לדו + ;ףֶלֶאָו
 . ףֹועָה-לַעְ הָמֵהְּבַהלַע רפדמ ריִּקּב אצי רשא בָאָה
 י תֶא ַעֹמׁשִל םיִּמִעֲה-לָּכִמ אבי :םינדה"לעו ׁשֶמָרָה-לַעְו
 -ןרָא ועמש רֶׁשֲא ץרָאָה יי יִכְלַמילָּכ תֶאָמ המלש תַמְכָח
 וט דילַא ו ןיִדְבְעתֶא רוַציִדָלְמ םֶריֵח חַלְׁשַה - ּוותָמְכָח
 כ ּוחיְבָא תת ךלָמְל יִחְשִמ וא יִּכ עַמָׁש יִּכ המלש
 = המלש חלש | 3 ;םיִמָיַילּכ ודל םֶריֵח הָיָה בהא

 .רענעהּפַאק עטּפָאטשעג ןוא ,ןשריהמַאד

 -ההחְַַה / א םיכלמ

 - יעק עלַא רעּביא טקיטלעװעג טָאה המלש ןואי
 יד ןופ דנַאל םעד ויּב אךייט םעד ןופ ,ןכייר |

 ןּבָאה יז .םִיַרצִמ ןופ קרַאמעג םעד זיּב ןוא ,םיּתשִלּפ
 געט עלַא המלש ךלמ םעד טנידעג ןוא ,ּבָאגּפָא טכַארּבעג

 יב .ןבעל ןייז ןופ
 ןעװעג זיא גָאט ץיא רַאּפ ןהמלש ןופ גנווייפש יד ןּוא

 ,לעמ עּבָארג רּוּכ קיצכעו ןוא ,לעמלמעז רּוּכ קיסיירד

 רעד ןּופ רעדניר קיצנַאװצ ןּוא ,רעדניר עטעפ ןעצי

 וא ,ןשריה ןּוא ,ןדניה ץּוחַא ,ףָאש טרעדנוה ןוא ,רעטיפ

 רע םורָאװ *

 הספ ןופ ,ךייט טייז רעד ץנַאנ רעביא .טקיטלעוועג טָאה

 ןּוא ;ךייט ט"ו רעד ןּופ םיבלמ עלַא רעּביא , הָוַע זיּב ןוא

 / .םּורָא דנור ןטייז ענייז עלא ןּופ םולש טַאהעג טָאה רע

 ,טייקרעכיז ןיא ןסעועג ןענייז לארשי ןוא הדּוהי ןוא *

 -נגייפ ןייז רעטנוא ןּוא קָאטשנײװ ןייז רעטנוא רעכעלטיא

 .ןהמלש ןּופ געט עלַא ,עַבָש-רַאּב ויב ןוא ןֶד ןופ , םיוב

 ןלַאטש טנויוט קיצרעפ טָאהְעג טָאה המלש ןּוא *

 | .רעטייר טנויוט ףלעווצ ןוא ,ןגעווטייר עניי רַאפ דרעפ

 ךלמ םעד ןטלַאהסיוא ןגעלפ עטלעטשעג ענעי ןוא'

 ךלמ ןּופ שיט םּוצ טנענעג סָאװ ןכעלטיא ןּוא ,המלש

 -רַאפ טינ ןנעלפ יז ;שדֹוח ןייז ןיא רעכעלטיא ,המלש

 דרעפ יד רַאפ יורטש ןּוא ןטשרעג ךיוא* .ךַאז ןייק ןלעפ
 טָאה רע יװ טיול רעכעלטיא ,טרעהעג טָאה סע ןיהוװ טרָא םעד ןוא ןעגנערב יז . על דרעפנָאי יד רַאפ ןּוא |

 ,טפרַאדעג

 יװ יװַא טסײג ןּופ טייקטיירּב ןוא ,ליפ רעײז טײקידנַאטשרַאפ ןוא המכח ןהמלש ןּבעגעג טָאה טָאג ןּואי
 = ןופ רעדניק 'עלַא ןופ המכח רעד ןופ רעסערג ןעוועג זיא המכח סהמלש ןוא ** .םי ןופ גערּב ןפיוא סָאװ דמַאז רעד
 ,יח נָא םעד ןֶתיֵא ןופ ,ןשטנעמ עלַא ןּופ רעגילק ןעוועג זיא רע ןּואי* .םִיַרצִמ ןופ המכח רעדלַא ןּופ ןּוא ,חרומ
 ןּוא * .םּורָא דנור רעקלעפ עלָא ןשיװצ םש ַא טַאהעג טָאה רע ןּוא .ןלֹוחָמ ןּופ ןיז יד ,עדרד ןּוא , לֹוּכלַּכ ןּוא ,ןֶמיֵה ןּוא
 רעּביא טדערעג טֶאה רע ןּוא * .ףניפ טימ טנויוט ןעװעג ןענייז רעדיל ענייז ןוא ,םילשמ טנויוט יירד טנָאזעג טָאה רע
 טדערעג טָאה רע ןוא .טנַאװ ןּופ סױרַא טסקַאוו סָאװ בֹוזָא םעד ויב ןוא ןֹונָבל ןיא סָאװ רעדעצ םעד ןופ ,רעמייב
 ןעמוקעג ןעמ זיא תומּוא עלַא ןופ ןוא < .ןשיפ רעּביא ןּוא ,םיצרש רעּביא ןּוא ,ןעלגיופ רעּביא ןּוא ,תומהב רעּביא
 | = .המכח ןייז ןופ טרעהעג ןּבָאה סָאװ דרע רעד ןופ םיכלמ עלַא ןופ-המכח סהמלש ןרעה

 םיא טָאה עמ וא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,ןהמלש ּוצ טכענק ענייז טקישעג טָאה רֹוצ ןופ ךלמ רעד םֶריח ןוא אה
 .געט ' עלַא ןדוד ןעװעג םָריִח זיא טניירפ רעטוג ַא לַײװ ;טרָא סרעטָאּפ ןייז ףיוא ךלמ ַא רַאפ טבלַאזעג

 .תֶרפ* | |



 :ןנָאז וצ ױזַא ,ןעמךיח ּוצ טקישעג המלש טאה <"

 טינ טָאה רע זַא ,ןדוד רעטָאפ ןיימ טנעקעג טסָאה ּוד יי

 ןּופ טָאג ןייז הוהי ןופ ןעמָאנ םעד ּוצ ויוה ַא ןעיוּב טנָאקעג

 הוהי ויּב ,טלגנירעגמורַא םיא ןּבָאה סָאװ תומחלמ יד ןגעװ

 ןוא * .סיפ עניימ ןופ טירט יד רעטנוא ןבענעג יז טָאה

 ;םּורַא דנּור ןּופ טּורַאּב ךימ טָאג ןיימ הוהי טָאה דנּוצַא

 טָא ןּוא .שינעגעזַאּב זייב ןײק ןוא רעטש ןייק ָאטינ

 ןיימ הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ ויוה ַא ןעיוב ּוצ ךיא טכַארט

 ,ןדוד רעטָאפ ןיימ וצ טדערעג טָאה הוהי יװ ױזַא ,טָאג

 ןָארט ןײד ףיוא ןּבעג לעװ ךיא סָאװ ןּוז ןייד ןָאז וצ ױזַא |

 .ןעמָאנ ןיימ ּוצ ויוה סָאד ןעיוּב טעװ רע ,טרָא ןייד ףיוא

 רימ רַאּפ ןקַאהסיוא לָאו עמ לעפַאב | ,דנּוצָא ןּוא **

 ענייד טימ ןייז ןלעוו טבענק עניימ ןוא בל ןופ ןרעדעצ

 ריד ךיא לעוו טכענק ענייד ןופ ןיול םעד ןּוא ;טכענק

 ןשיװצ וַא טסײװ ּוד םורָאװ :ןנָאז טסעװ וד ליפיוו ןכעג

 ןצלָאה ןקַאה וצ טייטשרַאּפ סָאװ רענייק ָאטינ זיא ודנוא

 = .םינודיצ יד יוו יױזַא

 יד טרעהעג טָאה םָריח 2 .ןעוועג זיא סע וא" =

 ,טיירפרעד רעייז ךיז רע טָאה ױזַא ,ןהמלש ןּופ רעטרעװ

 רע סָאװ ,טנייה הוהי ויא טּביולעג ;טגָאזעג טָאה רע ןּוא

 ןסיורג ןקיזָאדמעד רעֶּביא ןוז ןגולק ַא ןדוד ןּבעגעג טָאה

 :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןהמלש ּוצ טקישעג טָאה םֶריח ןוא < .קלָאפ/

 א םיכלמ

 0 הנקב וכ
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 לֹכי אֵל יִּכ יִבָא דָוָד-תֶא ָּתְעדָי התא :רמאל םִריֵחילֶא ז
 רֶׁשֲא הָמָחְלּמַה ינפמ .ויהלא הָוהְי םשל תב תוִנְבַל

 הָתַעְו :ולָנַר תופּכ תַחַּת םמא הוהיחתה דע .יהָבְבְס חי
 :עֶר ענפ ןיאְו ןֶֶש ןיא ביִבָּפִמ יל יהְלֶא הָוהְי חינה

 רד | רֶׁשֲאַּכ יהלָא הָוהְי םֵׁשְל תב תֹנְבַל רַמא יגלה <
 יע 3 ךִּתְַּ ןֵתֶא רֶׁשֲא למ רמאל יִבָא ךוד-לֶא הָוהְ
 יל--ותְרבָיְוהוַצ הֶמַעְו :ימשל ,תוכה הָנְבייאוָה אס
 לידע רכשו ךיִדָבֲע-ִע וה דְבִַו עו ןונָבְלה"מ םיִזרֶא

 נב ןיא וכ ָּתְעְַו הָּתַא ו יִּכ רֶמאֹּת רֶׁשֲא לֶכָּכ ףל ןֵּתֶא |
 םֶריַח עֶמׁשִּ יהי | ּ!םיִנֹדְצַּכ םיִצֵע-תְרְכְל עדי ׁשיִא וכ

 = בה הָוהְ ְךוַרָּב רָמאַפ דאמ דמשינ המלש יְִבְדתֶא |
 | חלש :הוה ברה .םִעָהיִלַע םֵכָח ןֵּב דורִל ןתנ רָׁשֲא :כ

 לא ָּחְַלָׁש-רֶׁשֲא תֶא יִּתְַמָׁש רמאל הָמלֶשלֶא טיח
 !םיִׁשורְב יִצְעַבּו םורא יצעב ךְצְִחילָּכ-תֶא הֶׂשעָא ינא
 זכי תוִרָבִּד טמיִשַא ינֲאו הָמָי ֹונבְּלַהְדִמ ּודְרֹי יֵדְבָע
 אשת הָּתִאְו םָׁש םיִתָצַּפנְ יֵלַא חַלְׁשִּירְׁשֲא םוקמהידע

 .םכורוח יה :יִתיִּב םָחָל תַתָל יִצָפָחתֶא השת הָּתַאְו דכ
 המלשו צמִיִלְ םישורכ יצָעו םיורֶא יצִע הֹמלְׁשִל ןֵתנ כ
 ותיִבְל תלפמ םיִּמִח דל ףֶלָא שירשע םיוחל ןתנ <

 קדש םריִחל הָמלְׁש מייהְּכ תיִתְּכ מש רֶפ םיִרְׂשֶעְו
 -רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ .הֹמֹלְׁשִל ; הָמְּמָח ןֵתָנ הָוהְיו

 תריִרְב ּותְרָכה הֿמלְׁש ןיכו ריח זיב םלש וחג ול
 היו לֵאָרְשִ-לֶּכִמ סמ המלט לה לעמ ּוםֶהיֵנָׁש

 םיפְלא תֶרֶׂשֶע הָנוְבְל םָהָלְׁשִ :שיא ףֶלָא םיִׁשלָׁשסַּמַה זי
 ותיְֵּב םיִׁשָרח םִינָש לבלב ויהי שרה תֹוֿפילֲח שֶדַּב

 אשל ףֶלֶאְ םיעבש המלשל יהו טל םרינרָאז <
 מה שִמ בל זהב בח ףֶלָאםִמׁשּ לָקִמ *

 = 7 המוות תושסה 12 | צב 2 | יחק לת "וי 8

 ןיא ןּוא ץלָאהרעדעצ ןיא גנַאלרַאפ ן"ד לֶא ןָאט לעוו ךיא - ;רימ ּוצ טקישעג טסָאה ּוד סָאװ טרעהעג ּבָאה ךיא

 וצ ןטילּפ ןיא ןכַאמ י"ז לעװ ךיא ןּוא ,םי םּוצ ןֹונָבל ןופ ןרעדינּפָארַא ײז ןלעװ טכענק עניימ*  .ץלָאהנסערּפיצ

 .טסעװ ּוד ןּוא ,ןסײררעדנַאנַאּפ ייז ךיא לעװ ןטרָאד ןּוא ,ןוייװנָא רימ טסעװ וד סָאװ טרָא םעד זיב םי ןטימ ןייג

 | = וה ןיימ רַאפ טיורּב ןבעג ּוצ גנַאלרַאפ ןיימ ןָאט טסעװ ּוד ןּוא .ןעמענקעווַא ייז

 דעג טָאה המלש ןּוא *  .גנַאלרַאּפ ןייז לַא טיול ץלָאהנסערּפיצ ןוא ץלָאהרעדעצ ןהמלש ןּבעגעג טָאה םָריח ןּוא "=

 < המלש טנעלפ יװַא .לייא ענעגָאלשעג רּוּכ קיצנַאװצ ןּוא ,זיוה ןייז רַאפ זייפש ,ץײװ רופ טנזיוט קיצנַאװצ ןעמריח ןּבענ

 | / | 0 ' יי , 0 .רָאי ןיא .רָאי ןעמריח ןבענ

 ןעמריח ןשיווצ םולש ןעװעג ויא סע ןוא .טגָאועגוצ םיא טָאה רע יװ יװַא המכח ןהמלש ןּבעגעג טָאה טָאג ןוא* =

 | | .דנוב ַא ןסָאלשעג עדייב ןּבָאח יז ןוא ;ןהמלש ןשיווצ ןּוא

 .ןַאמ טנויוט קיסיירד ןעװעג ויא זניצ רעד ןּוא ,לארשי ץנַאג ןופ וניצ ַא ןעמונעגפיוא טָאה המלש ךלמ רעד ןּוא

 .ןֹונָבל ןפיוא ןייז יז ז ןגעלפ ש שדוח יא :ןטיּבעג ,שדֹוח א ןיא ןַאמ טנזיוט ןעצ ּוצ ןֹונָּבל ןפיוא טקישעג יז טָאה רע ןוא

 / | .וניצ םעד רעביא ןעװעג דיא םֶרינֹודַא ןוא .םיה רעד ןיא םישדח ײװצ

 ץּוחַא * - .גרעּב יד ןיא רעקעהנייטש טנויוט קיצכַא ןּוא ,רעגערטטסַאל טנזיוט קיצעביו טַאהעג טָאה המלש ןּוא
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 תואַמ ׁשֵלָׁשּו םיִפָלֲא שלש הא בי לַע רֶׁשֲא המלשל
 אל םינֶבִא ועפיו ךלטה וצו !הָכאלְמּב םיִׂשה םָעָּב םיִדֹרָה
 בל מה ותְניֵנְבַא תָּבַה על ה םִנְבֲא תל /

 א

 תה ה תל

 - א נב תאצל הנע תואמ עפראו האש םקמטב י -
 - אה 1 ׁשֶרָהְּב תיִפיִבְרַה הָנָּׁשַּב םירצמדץרא כ לאָדְׂשִ
 :הוחיל תַַּבַה בו לֵאָרְׂשִי-לֶע המלש למל ינשה ׁשֶדָחַה
 ב הָמֶאםישָש הויל המלש למה הָנְּב רֶׁשֲא תֵֹבַהְו
 -לַע םלּאָהְו :ותָמוק הָּמַא םיִׁשלְׁשֹו בחר םיִרְׂשֶעויִכְרֶא
 תַיָּבַה בחר פיל ֹוּכְרֶא מא םירשע תיבה לֶכיֵה ו
 ד ינוח תבל שעמ  :תֶיָבַה פילע יָבְחְר הַא רֶׂשָע
 ה דתֶא םיִבָס עוני תיפה ריק-לע | תו :םיִמָמֶא םיפְְׁש

 ;ביִבָס תֹועְלצ שעו רבו לָכיֵהַל ביִבְס תִיַּבַה תחק |
 שש הֶנכיִתהְו הָּבֲהר הָּמאָּב שמח הָנֹּתְחַּתַה צה

 תֹועָרְגִמיּכ ָּּמִחר הָמאָּב עבש תישיִלָשְ הָּבֶחֶר הֶּמַאּב |
 +: תיפה תוריקְב וחֶא יתלבל הָצּוח ֿביִבָס תבל ןסנ
 ורנה תק הָנָבִנ עָסמ הָמָלְׁשרַבַא ּותֹנָּבִהְּב יפה
 .ח לֶלאַה חַתָּפ :ותֹנּכִהְּב תוַּבַּב עַמְׁשִניאְל לֹורַב יֵלְּכילּב
 = יע לי יִלֹולְבּו תינמיה תיבה .ףֶהָכ-לֶא הָנֹכיֵּתַה
 : תַַּבַה--תֶא ןבי 3 !םיׁשלׁשַה--לֶא הָנֹכיִּתַה-ןמּו הָנֹכיִּמַה
 בו !םיִזרֲאּב תְרְדְשּו םיִּבַ תַּבַה-תֶא ןפסה ! והלכיו
 -תֶא וחַאמ וָתָמֹוק תֹוָמִא שמח יַבַיִלְּכ-לַע עיציה-תֶא
 הָמלְׁש-לֶא הה"רכל חג | | !םיזִרא יצעפ תֹיַּבַה |

 ּוָתְפחְּב ףלת"מא הב הָּתַא-רֶׁשֲא הוה תה + :רמאל
 הב תַכל יתוְצַמילְּכתֶא תְרמשו הש יִטְפְשמדתֶאְו
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 | קוב <מק "ד ,ר  אחוטנ ףמה 87 ה
 וטגד ילב איסבו קרוש רחא שגד יח

 ילקו ביתכ ןכ עוצוה ',ף | קעצו ה

 א םיכלמ

 ,טעּברַא רעד רעּביא סָאװ עטלעטשענרעּבױא .סהמלש
 | טקיטלערעג ןּבָאה סָאװ ,טרעדנוה יירד ןוא טנויוט ירד
 ..טעּברַא יד טּוט סָאװ קלָאפ םעד רעּביא
 | -סיוא טָאה עמ ןוא ,ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד וא" =
 "טנּורג וצ ,רענייטש ערעייט ,רעציטש .עסיורג ןכָארּבעג
 יד ןואי"" .רענײטש עטקַאהעג טימ ןיוה סָאד ןטסעפ
 ןופ סרעטסניימיוב יד ןּוא ןהמלש ןופ סרעטסניימיוב
 :ןּבָאה ןוא ,טקַאהענמּורַא יז ןּבָאה רעלבנ יד ןּוא ןעמָריח
 | סָאד עב + וצ ףיוא רענייטש יד ןּוא א ןצלָאה יד טיירגעווצ
 יי יי יי = | | | .ויוה

 | .ןטסקיצכַא ןוא טרעדנוה ריפ ןיא ,ןעװעג יא סע ןואי 1 'ז

 -סױרַא ןעציז לארׂשי ןופ רעדניק יד יוו םעדכָאנ רָאי

 סהמלש ןופ רָאי ןטריפ ןיא ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ ןעגנַאגעג |
 רעד לא סָאד-וו שדוח ןיא ,לארׂשי רעּביא הכּולמ
 וצ וה סָאד | עב ןמיוהעָא רע טָאה-שדוח .רעטייווצ

 וצ טיובעג טָאה ךלמה המלש סָאװ ויוה סָאד ד ןואי 0
 קיצנַאװצ ןוא ,גנעל ןייז ןלייא קיצכעז ןעוועג ויא ,טָאנ
 רעד ןּוא* .ךייה ןייז ןלייא קיסיירד ןּוא ,טיירב ןייז ןלַײא
 ןלייא | קיצנַאװצ ןעוועג זיא ויוה ןופ לכיֵה םעד רַאפ שילָאּפ
 טיירב ₪2 .ןלייא ןעצ ,זיוה םעד ןופ טיירּב רַאפ ,גנעל ןייו
 ןיא טכַאמעג טָאה רע ןּוא+ .ויוה םעד ןופ גנעלנ רַאפ
 .לָאמש קינײװנסױא ןוא טיירּב קינײװעניא רעטצנעפ ויוה
 .ןיובנָא ןַא ויוה ןופ טנַאװ רעד ןָא טיוּבעג טָאה רע ןוא*
 ןוא לכיַה םעד םּורַא דנור ,זיוה ןופ טנעוו יד םּורַא דנור
 ףנור ןרעמַאקטייז טכַאמעג טָאה רע ןוא ;אריבד םעד

 = יא ,יופנָא וםעד ןופ קָאטשנ רעטשרעטנוא רעדי ..םּױרַא 0000 ₪ |
 ,טיירב ןייז ןלייא ןביז ,רעטירד רעד ןוא ,טײרּב ןַײז ןלייא ס טקעו ,רעטסלשמ | רעד .ןוא ,טײרּב ןַײז ןעועג ןלײא ףניפ
 טינ ךיז ןלָאז ןסנקלַאּב ידנ ידּכ ,םּורַא דנור ּוצ ןסיורעֶד וצ זיוה םעד ןיא טכַאמעג רע טָאה ןעננּורענימרַאּפ םורָאװ
 רענייטש ןופ ןרָאװעג טיובענ ויא ,ןרָאװעג טיוּבעג ויא סע ןעװ זיוה סָאד ןואכי--זיוה ןופ טנעוו יד ןיא ןטלַאה ןפרַאד
 ןרָאװעג טרעהעג טינ זיא ,גייצעגנזייא םוש ןייק ,קַאה ןייק ןוא סרעמַאה ןייק ןוא | ;ןקַאהסױרַא םייב טכַאמעג קיטרַאפ
 רעד ףיוא ןעװעג ויא ןרעמַאקטייז :עטשרעטנוא יד ּוצ גנַאגנײא רעד *- .ןרָאװעג טיובעג ויא סע ןעװ ,ויוה םעד ןיא
 לד וצ עטסלטימ יד ןופ ךוא ,עטסלטימ י יד ּוצ + ןעונַאוענּפױרַא ןעמ ויא פערטלדניוש ףיוא ןוא ,זיוה ןופ טייו רעטכער
 יי יי 0% ---. 0 | : .עטירד

 סוקלאב טימ וה סָאד טקעדַאּב טָאה רע ןוא < ;טקידנערַאפ סע טָאה ה ןוא ,ויוה סָאד טיובעגסיוא טָאה רע ןואי 0/0
 וקל ןופו ךייה יד ןלײא ףניפ ,זיוה ןצנַאג םעד ןָא יִוּבנָא םעד טיוּבעג טָאה רע ןּואי* .ןרעדעצ ןופ רעטערב ןוא |

 0 ..ץלָאהרעדעצ ףיוא ויוה ָא ןטלַאהעג ךיז טָאה סע ןּוא ;זקֶאטש
 טסעװ וד ז ביוא -טסיוב וד סָאװ זיוה עקיואדסָאד = . :ןגאו ףצ יװַא ,ןהמלש ּוצ ןעװעג ןיא טָאנ ןופ טרָאװ סָאד ןּוא + =
 םייקמ ךיא לעוו ,י יד  ןיא ןײג ּוצ טָאּבעג עניימ עלַא ןטיה טסעוו ןוא ,ןָאט וטסעװ ןצעועג עניימ ןוא ,םיקוח עניימ ןיא ג

 1 םוקוספ טימ 2 .טדעברַאפ = .םישדקייטדק רעד טיט .רעטסקילייה ןוא רעטסקישיוועעא רעדָא רעטשרעטניה רעד א
 | | | ,הָנֹוכיִּתַה :טסקעט אי .לטיפַאק ןקירָאפ ןופ



 .א םיכלמ = \ 4

 ןייד טגָאזענּוצ ּבָאה ךיא סָאװ גָאװצ ןיימ ריד ףיוא יז

 רעדניק יד ןשיווצ ןעור לעװ ךיא ןוא * .ןדוד רעטָאּפ

 - .לארשי קלָאפ ןיימ ןזָאלרַאפ טינ לעוו ןוא ,לארשי ןּופ

 טָאה ןוא ,זיוה סָאד טיוּבעגפיוא המלש טָאה ױזַא +

 ןּופ טנעװ יד טיובעג טָאה רע ןּוא** .טקידנערַאפ סע

 ןופ ;ןרעדעצ ןופ רעטערּב טימ קינײװעניא זיוה םעד

 אב רע טָאה טיפוס ןּופ סנקלַאּב יד ויּב ויוה ןופ םעדָאּב |

 טקעדַאּב טָאה רע ןּוא ;קינייוועניא ןופ ץלָאה טימ טקעד

 ןוא * .ןסערפיצ ןופ רעטערּב טימ ויוה ןופ םעדָאּב םעד

 ןטשרעטניה םעד ןּופ ןלייא קיצנַאװצ טיובעג טָאה רע |

 = זיּב םעדָאּב ןּופ ,ןרעדעצ ןּופ רעטערּב טימ ויוה ןּופ לייט

 ,קינײװעניא ןּופ טיובעג ךיז סע טָאה רע ןּוא ;סנקלַאּב יד

 ןלייא קיצרעפ ןּוא * .םישדקרישדק ַא רַאפ ,ריבד ַא רַאפ

 ןופ לכיֵה רעד זיא סָאד ,זיוה סָאד ןעװעג זיא םנַאלנ

 קינײװעניא זיוה ןפיוא ץלָאהרעדעצ סָאד ןּוא *  .טנרָאפ

 ץלַא .ןטײװק עטנפעעג ןּוא פענק ןופ ץינשעג ַא ןעוועג זיא

 .ןעועגסיורַא טינ ךיז טָאה ןייטש ןייק ,רעדעצ ןעוועג ויא

 טיירגענוצ רע טָאה זיוה ןיא קינייוועניא ריבד םעד ןּוא * =

 ןוא * .דנּוּב סטָאנ ןופ ןורָא םעד ןיהַא ןלעטשנײרַא ףיוא

 ,גנעל יד ןלייא קיצנַאװצ ןעװעג זיא ריבד ןּופ קינייוועניא

 ויא ןלייא קיצנַאװצ ןוא ,טײרּב יד ןלייא קיצנַאװצ ןּוא

 טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה רע ןּוא ;ךײה ןייז ןעווענ

 טימ חבומ םעד טקעדַאּב טָאה רע ןּוא .דלָאג ןטכע
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 ?ךיִבָא רוָד-לֶא יתרפד רֶׁשֲא ךתא ירָבדיתֶא יִתֹמִקַהו
 ':לֵאָרְׂשִי יִמַע-תֶא םוָעֲא אָלְו לאְרְשִי יִנְּב ךותְּב יש 1

 -תֶא וי והלכו תַיַּבַה-תֶא הָמלָש מ 0
 - "דע תיבח עקהקמ םינרא תֹעְלַעּב הָתְיּבִמ תִיַּבַה תוריק
 תרופה עקרק"תַא ףצ תִָּבִמ ץע-הָּפִצ ןֶפְפַה תוריק

 .תיפה יקוכרמ הָּנַא םיִרְׂשָע-תֶא ןֶבָיו + !םיִׁשֹורְּב תֹועְלַצְּב ₪

 יַּבִמול ןֵביו תוריקהדדע עקרקהדמ םיֹורֲא תוָעלַצְּב
 תיָּבַד הָיָה הָּמַאָּב םיְבראו !םיִׁשרְּקַה ׁשֶדֵקְל ריִבְדִל +
 זרַעלְקִמ הָמיִנַּמ קִבַה-לֶא וראו } :ינפל לָכיִהַה אּוה חי
 ריִכְדּו +הָאְרִנ ןֶבא ןיא זֶרָא לָּכַה םיִצֵצ ירו םיִעְקִּפ .
 תיִרְּב ןֹורָא-תֶא םֶׁש ןִּתִל יה הָמיִנְּפִמ תה

 הָּמַא םיִרָׂשָעְו ךְרא הָּמַא םיִרְׂשֶע ריִבּדַה יִנְפִלְו !הָוהְי כ

 חָּכוִמ ףֵצָיַו רינָס בָהְז והְפצְו ווָמֹוָק הֶּמִא םיִרׂשֶעְו בחר
 רֵּבַעַיַו רּונָפ בָהָז הָמִִנְּפִמ תִיַּבַה-תֶא המלט ףצונ :ורֶא כ
 -לּכיתֶאְו : בָהְו והָפַ ריִּּדַה ונפל .בֶהֶ תֹוקיּתַרְּב גכ

 -רֶׁשֲא חֵּבִּמַה-לַכְו ָּכַה-לָּב םָת"דע בָהְז הָּפִצ תִיַּבַה

 משי םיבורְכ יֵנְׁש ריבדּב שעיו :בַהָ הָפִצ ריִבְּדַל כ

 תֶחֶאָה בּורְּכַה ףֵנְּכ תֹוַא ׁשֵמָחְו :ותָמּוק תֹמַא רֶׂשֶע רכ
 תֹצְקִמ תֹופַא רֶׂשָע תִנְׁשַה בּרְכַה ףֶנּכ תומא שמו

 ינשה בּורְּכַה הָּמַאָב רָׂשָעְו :ויָפָנְּכ תֹוָצְק-דַעְו ויָפָנְּכ הכ
 = םִהְּכַ תמיק ;םיִבָרְּכַ יִנְׁשִל דַחֶא בֶצָקְו תֶחַא הָּדִמ וכ
 םיִבּורְַּה-תֶא פיו :ינשה בּרְּכַה כ הָּמאָב רשע דֶֹאָה כ

 ענו םיִבְרְּכַה יִפְנַכיִתֶא שרפה יִמיִנְּפַה תה | וֶתְּכ
 ינשה דיה תעננ ינשה בֹוִרְּכַה ףֶנְכּו ריַּכ דָחֶאַהיִנְ

 -תֶא ףצ ;ףנָּכ-לֶא ףֶנְּכ תֶעננ תיבה ךוָּת-לֶא טֶהיֵפְנַכְו חכ
 יחותפ עלק בקמ תיַּבַה תֹוריֵק-לָּכ תֵאְו !בֶהֶז םיִבּורְּכַה טכ

 :ןיציחלו לו םְפלמ םיִצִצ רוט תֹרֹמְתְו םיִבּורְּכֹועְלְקִמ

 יוק תקוחוכ 82 | רדח לש כיע 'גי
 סָאד ןגיוצעגרעביא המלש טָאה יִוזַא" .ץלָאהרעדעצ

 .סע טָאה רע ןוא ;ריבד םעד רַאּפ ןטייק ענרעדליג ןגױצרַאפ טָאה רע ןוא ;דלָאג ןטכע טימ קינייוועניא ןּופ אזיוה

 ןעװעג זיא ויוה עצנַאג סָאד זיּב ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא רע טָאה ויוה עצנַאג סָאד ןּוא* .דלָאנ טימ ןניוצעגרעּביא

 | .דלָאנ טימ ןגיוצעגרעביא רע טָאה ריבד םייּב סָאװ חבזמ ןצנַאג םעד ךיוא :טקידנעענ

 ףניפ ןּוא + = ,ןכעלטיא ןּופ ךייה יד ןלייא ןעצ ,ץלָאהמיוּבלײא ןופ םיבּורּכ ײװצ ריבד ןיא טכַאמעג טָאה רע ןוא =

 ןּופ קע ןייא ןופ ןלייא ןעצ ;בּורּכ ַא ןּופ לגילפ רעטײװצ רעד ןלייא ףניפ ןוא ,בּורּכ ַא ןּופ לגילפ ןייא ןעוועג זיא ןלייא

 ןייא ןוא סָאמ ןיא ;בּורּכ רעטייווצ רעד ןעוועג ךיוא זיא ןלייא ןעצ * .ןעלגילפ ענייז ןופ קע רעדנַא ןזיּב ןעלגילפ ענייז

 .-נײרַא טָאה רע ןּוא * .בּורּכ ןטייווצ ןּופ ןכיילגסעד ןּוא ,ןלייא ןעצ בּורּכ ןייא ןּופ ךייה יד ** ;םיבּורּכ עדייּב ייב טינש

 ,טײרּפשעגסױא םיבּורּכ יד ןּופ ןעלגילפ יד טכַאמעג טָאה עמ ןּוא זיוה ןטסקינייוועניא םעד ןיא םיבּורּכ יד טלעטשעג

 עטײװצ יד טרירעגנָא טָאה בּורּכ ןטײװצ ןּופ לגילפ רעד ןֹוא ,טנַאװ ןייא טרירעגנָא טָאה םענייא ןּופ לגילפ רעד ןּוא

 יד ןגיוצעגרעּביא ו טָאה רע ןּוא* .לגילפ ַא ןָא לגילפ ַא ויוה ןטימ ןיא טרירעגנָא 0 ןּבָאה ןעלגילפ ערעייז ןּוא ;טנַאװ

 .דלָאג טימ םיבּורּכ

 ןּוא רעמייבלטייט ןוא םיבּורּכ ןּופ ןצינשעג טימ טצינשעגסיוא רע טָאה םּורַא דנּור זיוה םעד .ןופ טנעוו עלַא ןוא = |

 .םישדקרשדק םעד .ה .ד *



 , חַחָּפ תאו :ןיציחלו המפל בו הָּפִצ תיפה עקרקיתָאו
 :תישמח תזמ ליאה ןמשדיצפ תֹותְלַּד הָׂשָע ריִבָּדִה
 בל םיִבּורְּכ תופלקמ םֶהיֵלֲע עלקו ןֵמָׁש"יִצְע תֹותְלַד לְַּׁשּו
 -לע םיִבּרְַת-לַע דְרָיו בָהְ הפצה םיִצְצ יִרּוטְּפּו תֶרֹמְתְו
 גל תווְמ לֶכיֵהה חַתָּפל הֶשָע ןֵכְו ;םֵהְּוַה-תֶא תֹורֹמִַּה
 דל יִנְׁש םיִׁשֹורְב יצע תֹתְלַד יתשו :תיִעְבְר תֶאמ מעצ

 .תייִנָׁשַה | תליה םיִעְלְק ינשו םיִליִלְג} תַחֶאַה תֶלֶּדַה םיעלצ |
 הל בו הפַצְו םיִאצ ירו תֹורֹמָתְ םיִבּורְּ "עלק :םיִליִלָ
 ול השלש תיִמיְִּמַה רֵצָחָה-תֶא ןֶב :הָקחְּמַהלַע רֶׁשֵיִמ
 ול תיֵּב דַּמִי תַעיִבְרָה הָנָׁשַּב !םִִזְרֲא תתרפ רמו תג ירוט
 הל יָה לוב חַרְיּב חֹבָׂשֶע תחאה שבו ו חַרְיְּכ הָוהְי
 | שמי ויְָבדלְכִל ִיַבַה הָלָּכ ינמשה ׁשֶרהַה
 | םיִנש עבש והנביו

0% 

 | א -לָכ-א לכו הש הָרָׂשֶע שלש הבלש הָנָּב ותיִּבְדתֶא
 ג ןּכְֶא הָמַא הֶאְמ ןֹנָבְּלַה רע | תיּב-תֶא .ןֶב :וָתיִּב

 םָעְבְרַא לע וָתְמּוק הָּמִא םישלשו וּבְחֶר המ םיִׁשִמֲחַו <
 ג ןָפָסְו :םיִדּוּמַעָה-לַע םיזרא תֹותְרְכּו םְּרֶא יִדּומע ירוט
 םיִעָּבְרַא םילומעה"לע רֶׁשֲא ןְלְצַהילַע טַעָמִמ זר
 - ד םירומ שלש םיִפְקְׁשּו :רוטה  רָׂשָע הָּׁשִמֲה הָׁשִמֲחְו
 ה תמה םיִהְתְּפַה-לֶכְו ;םיִמָעְּפ ׁשלָׁש הָוהְמ-לָא הָזָחְמּ
 ו תִאְו !םיִמָעְּפ ׁשֶלָׁש הָוֲהְמילֶא הָוֲחַמ .לומו ףקָש םיִעְבְר
 ' הָמָא םישלשו וכְרֶא הָּמִא םיִׁשִמַח הֶׂשֶע םידומעה םלוא
 ז םלואו :םֶהיֵנְּפ-לַע בַעְו םיִדָּמַעְו ם םֶהיִנְּפ-לַע םלואו ובחר
 זחאָּב פס הָשָע טָפְשמה םֶלֶא םשדטפשי רֶׁשֲא אָסְּכַה
 '{ = = ח רצח םָׁש .בָשידרָשֶא ֹותיִבּ :עֶקְרַּקַה--רַע עקרקהמ

 .הׂשֲת תי הָיָה הוה הֶׂשֲעַּמַּכ םֶלּואָל תיֵּבִמ תֶרַחֶאָה |

 יק ויטפשמ ל ,ו

 .רָאי בי טיוּבעג סע טָאה רע א 6 וצ טפרַאדַאּב טָאה סע יו ץלא
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 .ןטצינשע גני ןפיוא

 ןוא * ..קינייוונסיוא ןוא קינייוועניא ןופ ,ןטייווק עטנפעעג

 = ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעּביא רע טָאה ויוה ןופ ליד םעד

 ןופ גנַאגנייַא םעד רַאפ ןּוא** .קינײװנסױא ןּוא קינײװעניא

 .רעד ;ץלָאהמיוּבלײא ןופ ןריט טכַאמעג רע טָאה ריבד |

 דפניפ ןעמוקעגסיוא זיא ךעלדיטשייּב יד טימ לעטשעגריט

 ץלָאהמיוּבלײא ןּופ ןריט ײװצ יד ףיוא ןוא * .קידכעקע

 :לטייט ןּוא םיבּורּכ ןּופ ןצינשעג טצינשעגסיוא רע טָאה

 טימ .ןעוצעגרעּביא ןּוא ,ןטײװק עטנפעעג ןּוא רעמייב

 יד ףיוא דלָאג סָאד טפַאלקעגסיוא טָאה רע ןּוא ;דלָאג

 ןכיילגסעד ןוא* .רעמייבלטייט יד ףיוא ןוא םיבּורּכ

 "יב ,לביֵה ןּופ נַאגניײַא םעד רַאפ טכַאמעג רע טָאה

 יתצ ןּוא < .:קידכעקעריפ ,ץלאהמיובלייא ןופ ךעלדיטש

 ריט ןייא ןופ ןעלגילפ ײװצ יד ;ץלָאהנטערּפיצ ןּופ ןריט

 רעד ןופ ןעלגילפ ײװצ יד ןּוא ,ט טניילעגפיונוצ ךיז ןּבָאה

 | טָאה רע ןוא* ..טניילענפיונוצ ךיז ןּבָאה ריט רעדנַא

 עטנפעעג וא רעמייּבלטײט ןוא םיבּורּכ טצינשעגסיוא |
 טסַאּפענּפױרַא דלָאנ טימ ןווצענרעביא טָאה ןוא ,ןטײװק

 ןֹופ ףיוה ןטסקינייוועניא םעד טיוּבעג טָאה רע ןּוא **

 -רעדעצ לײצ ַא ןוא ,רענייטש עטקַאהעג ןלייצ יירד

 / - .סנקלַאּב

 "טנורג רעד ןרָאװעג טגײלעג ג זי רוי נר קא"

 ןטפלע ןיא ןוא*  .ויז טַאנָאמ ןיא ,ויוה סטָאג .ןופ טסעפ

 זיא-שדוח .רעטכַא רעד ויא סָאד-לּוּב טַאנָאמ ןיא ,רָאי

 טיול ןוא לייט ע ענייז עלַא ןיא וי זיוה סָאד ןרָאװעג טקידנעעג

 | ויוה ץנַאג ןייז טקידנערַאּפ טָאה רע זיּב ,רָאי ןציירד טיוּבעג המלש טָאה זיוה ןגייא ןייז ןואי ז

 "ץא ,טײרּב ןייז ןלייא קיצפופ ןּוא ,גנעל ןייז ןלייא טרעדנוה ,דלַאװךֹונָּבל ןופ זיוה סָאד טיובעג טָאה רע ןוא*
 .דַאּב ןעװעג זיא סע ןוא* - .ןלייז יד ףיוא סנקלַאּברעדעצ טימ ,ןלייורעדעצ ןלייצ ריפ ףיוא ,ךייה ןייז ןלייא קיסיירד
 .לייצ ַא ןיא ןצפופ ,ןלַײז קיצרעפ ןּוא ףניפ יד ףיוא סָאװ ןרעמַאקטייז יד רעביא ,ןביוא ןּופ ץלָאהרעדעצ טימ טקעד
 יב יד טימ ןריט עלַא ןּואפ = .לָאמ יירד קילּבכרּוד ַא ןועק | קילבכרוד ַא ןּוא ;ןלײצ יירד ןעװעג ןענייז סנקלַאּב ןּוא *

 .לָאמ יירד קילּבברוד ַא ןגעק קילּבכרּוד ַא וא ;לעטשענ ןיא קידכעקעריפ ןעװעג ןענייז ךעלדיטש |

 | טימו ,טיירב 2 ןליא | קיסיירד .ןוא גנעל ןייז ןלייא ק קיצפופ :טבַאמעג רע טָאה ןלײז ןופ ויוהרעדָאפ סָאד ןואי
 .ייֵז ראפ לכעדנקלַאּב ַא ןוא ןלייו טימ ,ײז רָאפ זיוהריפ ַא

 ;טּפשמ ןופ זיוהרעדַאּפ סָאד | ןטפשמ ןטרָאד לָאז רע סָאװ ןָארט ןופ זיוהרעדָאּפ סָאד טכַאמעג טָאה רע ןּואי
 יי : - .םעדָאּב ויּב םעדָאּב ןופ ץלָאהרעדעצ טימ טקעדַאּב ןעוועג זיא סע ןּוא |

 רעד ןופ ןעוועג זיא ,זוהרעדָאֿפ ןופ ּוציקינַײװעניא ,ףיוה רעדנַא ןַא ןיא ,ןסעוענ ןטרָאד ןיא רע סָאװ זיוה 4 ןוא *
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 רַאפ ויוה ַא טכַאמעג ךיוא טָאה רע .טעּברַא רענעגייא

 "סָאד יוו יױזַא א ,ןעמינעג טָאה ה המלש סָאװ רעטכָאט סהערַּפ |

 י ..ווהרעדָאפ עקיָאד

 שול ,רענייטש ערעייט : ןופ עוועג ןיא ץלַא סָאד* יה / |

 געז ַא טימ טגעזעגמורַא ,רענייטש עטקַאהעג ןופ ןסָאמ יד

 טסעפטנורג ןּופ ןּוא ;קינײװנסױא ןופ ןּוא קינייוועניא :ןופ

 ויא סע ןוא *  .ףיֹוה ןסיורג ןויב ןסיורד ןוא ,סמיזענ ןויב

 ,רענייטש ערעייט שמ טסעפטנורנעג ןעװעג

 טכָא ןופ רעניײטש ןוא ,ןלייא ןעצ ןופ רענייטש ,רענייטש

 ,רענייטש ערעַײט ךעוועג ךענײז ןביוא ןופ ןוא + ..ןלייא

 .ץלָאהרעדעצ ןּוא ,רענייטש עטקַאהעג ןופ ןסָאמ יד טיול

 יירד ןּופ ןעוועג זיא םּורַא דנור- ףיוה רעסיורג רעד ןואי*

 ;סנקלַאּברעדעצ לייצ ַא ַא ןוא ,רעגייטש עטקַאהעג ןלייצ

 ,זיוה סטָאג ןופ ףיוה ןטסקינװעגיא םעד ראפ ןכיילגסעד

 0 .זיוה ןּופ טילָאּפ םעד רַאפ ןּוא

 "עג טָאה ןוא טקישענ טָאה המלש .ךלמ רעד ןּוא = = =

 ַא ןופ ןוז רעד ןעװעג זיא רע * .רֹוצ ןּופ ןעמךיח ןעמונ

 -עג ויא רעטָאפ ןייז ןּוא ,ילתפנ ט טבש ןּופ ,הנמלַא ןַא יורפ

 ןעװעג זיא רע ןּוא ;דימשרעּפוק ַא ,רֹוצ ןּופ .ןַאמ ַא ןעװ

 ּוצ טפַאשנעק ןוא טייקידנָאטשרַאּפ וא המכח טימ לוּפ

 ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,רעּפוק ןיא טעּברַא ײלרעלַא ןכַאמ

 .טעּברַא עצנַאנ ןייז טכַאמעג טָאה ןוא ,המלש ךלמ םּוצ

 עסיורג

 219 , ו

 הֶלַאָכ הוה ד לאל הפלט חֶקָל רֶׁשֲא ;ערשיחמל :
 יו תיַּבִמ הָרֵנְַּּב תֹרְרִנִמ תג תֹּדִמְּכ תֹרְקִי םִִנָבֲא

 הלּודְנַה רֶצָחַה--דע ץוקמו תֹוחְפְּסַה--רַע דַסמִמ :

 תומא רֶׁשָע יִנְבַא תֹוָלֹדְנ םִינְבֶא תורָקִי םִנְבָא דָפַמּו י
 תֹוִָּמְּכ תורי םיִנָבֲא הָלְַמְלִמּו מא הָנֹמְׁש יֵנְבַאְו א
 = תיג םירוט הָׁשֹלְׁש ביבָס הָלֹודְנַה רֶעָהְו וראו תג בי

 םֶלֶאְלּו תִמיִנְּפַה הוהי"תיפ רצחלו םיזרא תֶתְרַּכ רוט
 םֶריח-תֶא חפ המלש ךלמה הלוי ;תִיָּבַה +
 רשיא ויִבָאְ ול הטממ אּוד הֶנְמְלַא ָׁשֲאְדִּב :רֶצֵמ די

 דָנּובְּתַה-תֶאְ הָמְכחַה-תֶא אָלְמָ םָׁשֹחְנ שרה יֵרְצ
 . -לֶא אֹובָיו תֶׁשֶחנִּב הָכאָלְמיִלּ תושעל תַעַּדַה-תֶאְו
 ינְׁש-תֶא רצ ְתְכאַלְ-לְיִתֶא ׂשעַו הבלש למה
 דּּמַעָה תמוק הָמַא הֵרָׂשֶע הָנֹמְׁש תֶׁשֶחִנ םידומעה
 :יִנָשַה דמעַהְתֶא בֶסֶי הָּמִא הָלָׂשֶע-םיִּתְׁש טּוחְו רֶחֶאָה

 קַצְמ םידומעה ישאר=לַע תֶתָל הָׂשָע תֹרְתִכ יתשו וש
 תומא ׁשֶמָחְו תֶהֶאָה תֶרָתֹּכַה תמוק תומא שמח תֶׁשֶחְנ
 םיִלְרְג הָּכְבְש הֶׂשֲעַמ םיִכָבְׂש : תיִנָּׁשַה תֶרָתֹּכַה תמוק *

 הָעְבְש םיִרומעה שאך"לערשא תֹרֲחַּכַל תורשרש השעַמ
 -ןרָא שעה :תינשה תֶרֶתֹּכִל הְָבש תֶמֶאָה תֶרֶתֹּכַל זי

 תיָּפַכְל תֹלֶאָה הָכָבְׂשַה-לַע ביִבָמ םירומ לנשו םיִדּומַעַה
 תֶרֶתֹּכַל הֶׂשֶע ןֵכְו םיִנֹמְרָה שאְ"לע רֶׁשֲא תֹרְתּכַה-תֶא

 ןשוש הָשָעְמ םידומעה שארדלע לֶׁשֲא תֹרְתִכְו :תינשה =
 יג םידומַעָה ינשדלע תדתכְו :תומא עַּבְרַא םָלּואָּב כ

 םיִנֹוּמרַהְו הָּתָבְׂשִי רֶבֵעְל רֶׁשֲא ןְֶּבַה ְעְּלִמ לַעַּמִמ
 -תֶא םֶקָיו : תיִנְׁשַה תֶרָתֹּכַה לע ביִבָמ םירש םִיַתאָמ א

 . אָרְקִיַו ימיה דּומַעָה-תֶא םלנ לָמיִַה םָלֶאְל םיִרְּמַעָה
 תא | ארקמ יִלאְמְׂשַה רָֹּמעָה--תֶא םק ןיִּכָי ֹומְׁש--תֶא

 יג ט

 ק הנכשה כ | עיברב ץמק "תי םידרפס עזנמכ להקח תרטפה 'צ

 ןוא לי ןייא ןּופ ךייה יד ןעוועג זיא .ןלייא ןצכָא ;רעפוק ןופ ןלייז ײװצ יד טמערופענסיוא טָאה רע ןּוא *

 טָאה ןעניורק ײװצ ןּוא" .לײז רעטײװצ רעד שוזַא ןוא] ;טלגנירעגמורַא ןםיאנ טָאה .ןלַײא ףלעווצ ןּופ םידָאפ ַא

 ןּוא ,ןיורק ןייא ןופ ךייה יד ןלייא ףניפ ;רעּפּוק ןּופ ןסָאגעגסױא ,ןליז יד ןופ פעק יד ףיוא ןָאטוצפױרַא .טכַאמעג רע

 רַאפ ,טעּברַא רעטלטייקעג ןופ ןרּונש ,טעּברַאטכעלפ ןּופ ןצענ טימי"  ;ןיורק רעטײװצ רעד ןופ ךייה יד ןלייא ףניפ

 רע טָאה יוזַא *  .ןיורק רעטײװצ רעד רַאּפ ןביו ןוא ,ןיורק ןייא רַאֿפ ןביז ;ןלײז יד ןּופ פעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד

 :ןעמיורגלימ יד רעּביא ןביוא סָאװ ןעניורק יד ןקעדַאּב ּוצ ץענ ןייא ףיוא םּורָא דנּור ןלײצ ײװצ ןוא ;ןלַײז יד טכַאמעג

 שילָאּפ םעד ןיא ןלייז יד ןופ פעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד ןּוא .ןיורק רעטײװצ רעד רָאפ טכַאמעג רע טָאה ױזַא ןוא

 ןגעקַא ןביוא ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז ןלייז ײװצ יד ףיוא ןעניורק יד ןּוא * .ןלײא ריפ ,טעּברַאנעיליל ןּופ ןעוועג ןענייז

 דנור ןלייצ ןיא ,טרעדנוה ײװצ ןעװעג ןענייז ןעמיורגלימ יד ןּוא .ץענ רעד .ןופ .טַײז רעד .ּוצ .סָאװ .ְךיוּב .םעד

 טָאה רע ןּוא ;לכיַה ןופ שילָאּפ םייב ןלייז יד טלעטשעגפיוא טָאה רע ןּוא* .ןיורק רעטײװצ רעד ףיוא םּורָא

 ןייו ןפורעג ןוא ,לייז ןקניל םעד טלעטשעגפיוא טָאה רע ןוא ;ןיכָי ןעמָאנ ןייז ןפורעג ןוא ,לייזןטכער םעד טלעטשענפיוא



) 8 

 ככ םָּתִתַו ןשש השעמ םיִרּמַצָה ׁשאָר לע :ועָּב מָש
 ג רשע קצומ ָיַהְתֶא שעו = םיִרּּמַעָה תֶכֲאָלְמ |

 דאָ ׁשֶמִחְו םיִבָס לע ֹותָפְׂש-דֲע ּותָפְׂשִמ הֶּמֵאָב
 דכ םיִעָקּפּו :ביִבָס ֹוָתֹא בֶלָי הֶּמֵאָּב םישלש הקו ותמוק
 םיפקמ הָּמֵאָּב רֶׂשֲע ותא םיִבָבְס ביִבָסְ ִתְפְשל הַחְפִמ
 / :ולציּב םיִקָצְי םיִעָקִּפַה םירוט ינָש ביִבָס םיַה-תֶא
 הכ :דשלשו הָנֹופָצ | םינפ הָׁשֹלְׁש רֶקֶּב רָשָע ינשילע רמע
 החרזמ .םינפ השלשו הב םינפ | הָׁשֹלְׁשּו המי וםינפ
 וכ חַפָמ ֹויְבֶעְו +:התְיב םתיִרְחאדלְכְ הָלְטִמְלמ םֶהיֵלֲע םיהו
 *:ליכי תַּב םִיַפְלַא ןשוש הפ סוְּכ"תַּפָש הָׂשִעַמְּכ תָפְׂשּו

 כ הָמַאָּב עַּבְרַא תֶׁשֶחְנ רָׂשֲע תֹונֹכּמַה-תֶא שו
 הּמַאְּב שלש הָּבִחְר ַָּאַבעַּבְרַאְו תֶמֶאָה הָנֹוכְּמַה ףרא
 חכ תרגמו םהל תרופמ הָנוכְּמַה הֵׂשֲעַמ ה :ּהְתָמֹוק
 כ |תוירֶא םיבלשק ןיב  רׁשֲא .תֹורָגְִּמַה-לַעְו ושיִבלׁשַה ֵּב
 תור ; תַחַּתַמּו לַעָּמִמ ןֵּכ םיִבַלְשַה-לַעְו םיִבּורְכּו רֶקֶּב
 ל תֶׁשֹחְנ ינַּפיִא הָעָבְרַאְו :דָרֹומ השעמ תל קבל
 תֶּפָתְּכ ויתמעפ הָעְּבְרַאְו תֶׁשֹחְנ נְרַסְו תַחַאָה הסמל
 ;תול שיא רָבְעַמ תֹוקְצִי תֹפתּכַה לכל תַחַקִמ םֶהָל
 אל דהשעמ לע ָהיֶפֹוהָמֵאָּב הלעמו תֶרָתֹּכַל תיִּבִמ והיפו
 - םָהיִתְרְגְסִמּו תועְלְקמ יפלו המאה יצָחו הָּמַא ןפ
 גל ןרַחָתִמְל פאה תעבְרַאְו + ;תֹלְנע אל תֹעּבְרִמ
 דֶמֶאָה ןֵפֹואָה תַמֹוקְו הָנוכְּמַּב םיִנַפֹואָה תֹודיו .תֹורָנְַּמַל
 ל ןפוא הֶׂשעַמְּכ םיִנָפֹוֲאָה השעמו : המאה יִצֲחַו הָּמִא

 :קצומ לפה םקירשחו |םֶהיֵקְׁשִחְ םֶהיֵּבַנְ םֶתֹודְיהָבָּכְִּמַה = |
 דל מ תַהָאָה הָנֹכְּמַה תונּפ עַּבְרַא לֶא תופתְּכ עפראו |

 ַא יװ ,רעכעּב ַא ןופ דנַאר םעד ןופ

 שה א םימלמ |
 ןעוועג ויא לז יד ןופ פעק יד ףיוא ןוא * - ;זַעוּב ןעמָאנ
 טעּברַא יד ןְרָאװעג טקידנערַאפ זיא יוז ..טעּברַאנעיליל
 | ליה יד ןופ

 ןעצ  םענעסָאנעגַא א ,םי םעד טכַאמעג טָאה הרע ןּוא :

 ןוא ,םּורַא דנור קידכעלייק ,דנַאר ּוצ דנַאר ןּופ .ןלייא
 | טָאה ןלייא | קיסיירד ןופ רוש ַא ןוא ;ךייה ןייז ןלייא ףניפ
 דנָאר ןייו רעטנוא ןוא * .םּורַא דנור טלגנירעגמּורַא םיא
 ,ןלייא.ןעצ פענק טלגערעגמורַא םיא ןּבָאה םּורַא דנוה
 ןלייצ ייווצ ןיא ;םּורַא דנור םִי םעֶד קידנעלקריצמורַא
 .םיא טימ סוג ןויא ןיא ןסָאגעגסױא ,פענק יד ןעװעג ןענייז
 טרעקעג יירד ;רעדניר ףלעװצ ףיוא ןענַאטשעג ויא רע *
 טרעקעג יירד ןוא ,ברעמ ּוצ טרעקעג יירד ןוא ,ןופצ וצ
 -עג זיא םי רעד ןוא .חרזמ וצ טרעקעג יירד ןוא ,םורָד וצ

 .רָעּבײלרעטניה ערעייז עלַא ןּוא :ןביוא ןופ יז רעביא ןעוו |
 .ַא ןעװעג זיא בערג ןייז ןּוא *  ,וצ-קינײװעניא ןעװעג ןפנייז
 טעּברַא יד יװ יװַא ןעװעג זיא דנַאר ןייז ןוא ;טײרּבטנַאה

 ייווצ : .םולבנעיליל ַא
 ה ,ןטלַאהעג רע טָאה תַּב טנויוט

 ומ ןלעטשעו ךעצ יד :טכַאמעג .טָאה רע :ןוא "|
 עג ןכעלטיא ןופ- גנעל יד ןעוועג זיא ןלייא ריפ ;רעפוק
 כ ןייו ןלײא יירד ךוא טײרּב ןייו ןלייא ריפ ןּוא ,לעטש
 ו :ןלעטשענ יד ןופ טעּברַא יד ןעוועג ויא ױזַא ןוא *
 ןשיווצ ןעװעג ןענייז ןעמַאר יד ןוא ,ןעמַאר טַאהעג ןּבָאה
 ןטסייל .יד?ןשיוװצ: סָאװ ןעמַאר יד ףיוא .ןּוא* < .ןטסייל

 ןְּבײל יד רעטנוא ןוא ;ןביוא ןופ ןטסייל יד ףיוא ןעוועג זיא יװַא ןוא ;םיבּורּכ ןוא ,רעדניר ביל ןעװעג ןעגיײז
 וצ .ןעוועג ענו רעדער עגרעּפוק ריפ ןוא" .טעּברַא רענעגנַאהעגּפָארַא ןופ ץנערק ןעװעג ןענייז רעדער יד ןוא

 סַאפטנַאה םעד רעטנוא :ןעלסקַא ןעװעג ןענייז יז וצ-ןעלקניװ ריפ ענייז ןוא ;ןסקַא ענרעּפּוק ןּוא ,לעטשעג ןכעלטיא |
 רעד ןיא קיצירעגיא ונונעפע יןייז ןוא ** .ןכעלטיא ןּופ טייז רעד יי ץנערק טימ ,ןסָאגעגסױא ןעוועג ןעלסקַא יד ןענַײז |

 דסּופ א ןופ טעּברַא יד יװ ,קידבעלייק | ןעװעג ויא גנונעפע גריא ןוא ;ךייה יד לייא ןַא ןעװעג זיא ריא רעּביא ןוא ןיורק
 -עג'ןענייז ןעמַאר ערעייז ןּוא  ;ןעגנוצירקסיוא ןעוועג ןענייז גנונעפע ריא ףיוא ךיוא ןוא ;ּבלַאה ַא ןוא לייא ןַא ,לעטשעג
 ןענייז- רעהער יד ןופ ןסקא יד ןוא ,ןעמַאר יד רעטנוא ןעװעג ןענייז רעדער ריפ יד ןוא = | .דנור טינ ,קידכעקעריפ ןע <

 יִד .ןּופ טעּברָא ,יד ןוא" / .לײא עּבלַאה ַא ןוא לייא ןַא ןעװענ זיא דָאר ַא ןּופ ךייה יד ןוא ;לעטשעג םעד ןיא ןעוועג
 ,ךעלקעלפ ערעייו ןוא ,ןפייר ערעייו ןוא ,ןסקַא ערעייז ;ןָאװ ַא ןופ דָאר ַא ןופ טעּברַא יד יו ױזַא ןעװעג ויא רעדער
 ןכעלטיא ןּופ ןעלקעיו ריפ יד ּוצ ןעװעג ןענייו ןעלסקַא ריפ- ןּוא * .ןסָאגעג ןעװעג זיא ץלַא ,ךעלדערסקַא ערעיז ןוא
 דנור קידכעלייק ןעװעג זיא לעטשעג ןיא ןביוא ןּוא* .ןעלסקַא ענייז ןעװעג ןענייז אפונ לעטשעג ןּופ ;לעטשעג
 .אפוג םיא-ןּופ ןעוועג ןענַײז ןעמַאה ענייז ןוא ךעלטנעה עניי לעטשעג ןפיוא ןּבױא ןוא .ךייה יד לייא עּבלַאה ַא םּורָא

 הל המוק הָמַאָה יִצָה הָנֹוכְּמַה ׁשאֵרְבּו .:ָהיֶפֵתְּכ הָנכְּמַה
 - {הָנַמִמ היֶתֹרְְמִמּ היתרי הָנֹּכִּמַה .ׁשאֵל לֵעְו ביִבָס לֶגע
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 = = .ןיורק רעד ןופ ,ה .ד 2 ;.סַאפטנַאה םעד ןּופ .ה .ד* ||
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 ענייז ןּופ ןכעלפ יד ףיוא טצירקענסיוא טָאה רע ןו .

 ןוא ,ןּבײל ,םיבּורּכ ,ןטסײל ענייז ףיוא ןּוא ,ךעלטנעה

 ןוא ,ןכעלטיא ןּופ ויילב םעד ךָאנ יו ,רעמײּבלטײט

 יעג ןעצ יד טכַאמעג רע טָאה יװַא*י .םּורַא דנור ץנערק

 .ןעמעלַא יז רַאפ ,טינש ןייא ,סָאמ ןייא , סוג ןייא ;ןלעטש |

 ;רעּפּוק ןּופ ןטַאפטנַאה ןעצ טכַאמעג טָאה רע ןוא =

 ריפ ;סַאפטנַאה רעכעלטיא ןטלַאהעג טָאה תַּב קיצרעפ

 -טיא ףיוא סָאּפטנַאה ןייא ;סַאפטנַאה רעכעלטיא ןלייא

 טָאה רע ןוא* .ןלעטשעג ןעצ יד ןופ לעטשענ ןכעל

 רעטכער רעד ףיוא ףניפ ,ןלעטשעג יד טלעטשעגקעװַא

 .זיוה ןּופ טייו רעקניל רעד ףיוא ףניפ ןּוא ,ויוה ןּופ טייז

 רעטכער רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא רע טָאה םי םעד ןוא

 = = .םורָד ןנעקַא ,חרומ ּוצ זיוה ןופ טייז

 ןעלפוש יד ןוא פעט יד טכַאמעג טָאה םָריִח ןּוא =

  .סנקעבגנערפש יד ןּוא

 טעּברַא עצנַאג יד ןכַאמ טקידנעעג טָאה םָריח ןוא =

 סטָאג ןיא המלש ךלמ םעד רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 ןעניורק יד ןופ סנקעב ייווצ יד ןוא ,ןלײז ײװצ יד =  :ויוה

 ַאּב וצ ןצענ ײװצ יד ןּוא ;ןלייו יד ןופ פעק יד ףיוא סָאװ

 פעק יד ףיוא סָאװ ןעניורק יד ןופ סנקעּב ייווצ יד ןקעד
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 טֶמּורְּכ ָהיֶתֹרנְמִמֹו לעְו ָהיֶתֹדָו תחלה=לע חתפיו יל

 הֶׂשָע תאָזְּכ : ביִבָמ תֹוילְו ׁשיִא-רַעַמְּכ תֹרֹמְתְו תֹויְרָא ול

 דָחֶא בֶצְק תַחַא הָּדִמ דַמָא קָצּומ. תֹנֹכְּמַה רשע תא

 םכיעברא .תשחנ תורי הָרָשַע שעו : ;הָנהְלְכְ הל

 דָחֶאָק רֶעְּכה הָמַאַּב עבְרַא .דִמָאָה רֹיְכַה ו ליב תַּב

 ןתיו !תֹונֹכְּמַה רשע תַהַאָה הנוכמהדלמ ' דָחֶא רָֹיְּכ טל

 -יכַע ׁשמָחְו ןיִמָיִמ תִיַּבַ קפל שמָח תֹונֹכְמַה-תֶא

 תֶנְמִיַה תיפה ףֶתֶּכִמ ןַנ םֶיַה-תֶאְ ולאמָשמ תִיַּבַה ףֶחָּכ

 תרוריבל-תֶא םֹוריִח שעה בע למִמ הָמְרָק ט
 -לָּכ-תֶא תֹוׁשָעַל םריִח לי תֹוָקְרְוִמַה-תֶאְו םיִעָיַה-תֶאְו

 םיִרּמִע :הָוהְי תיִפ המלש דלמל הֵׂשָע רֶׁשֲא הֶכאָלּמַה אי

 םִיתש םידומעה ׁשארילַע-רֶׁשֲא תֶרָתְּכַה תֶלְּו םיִנש

 רֶׁשֲא תֹרָחְּכַ תל יתְשדתֶא תיסכל םִיַמְׁש תוכבשהו

 יתשל תואמ עַּבְרַא םִיגפְרַההתֶאְו :םידומעה ׁשאָרילַע במ

 "תֶא תוטכל תַחֶאַה הָכָבְׂשִל םינפר םירוטדינש תוכבְשַה

 תֹוָנְֹּמַה-תֶאְ !םיִדּוּמעָה יִנְּפ-לַע רֶׁשֲא תֹרְתִּכַה תולְגי יִתַש גט

 דָחָאָה םיַה-תֶאְ !תונִֹּמַה-לַע הָרָׂשֶע תֶריִּכַה-תֶאְו רשע דמ
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 "תֶאְו תֹרֹוִמַה-תֶאְ ;םִיה תחת רֶׁשֶע-יִנָׁש רֶָקָּבַה-תֶאְו המ

 הֶׂשָערֶׁשֲא לֶמֶאָה םיִלּכַה-לָּכ תא תורת םיעיה
 רכְכְּב :טֶרֹמִמ תַשָח ההְי תיב המלְׁש ךלֶּמִל םֶריִח מ

 ןִבּו תָֹּכְס ןיִּב הָמָרֲאָה הָבָעַמְּ לא םֶקָצִי ןדריה

 אל רָאְמ רָאָמ בֹרֵמ .םיִלָּכַה-לָּכ-תֶא המלש - :ןָתְרַצ מ

 םיִלַַּהילְּכ תֶא 'הֿמלְׁש שעיו !תֶׁשְהְּנַה לקשמ .ַקְתָנ הפ

 - ויָלָע רֶׁשֲא ללה בֶהֶּזַה חַּבְוִמ תֶא הָוהְי תיפ רֶׁשֲא

 לאָמְׂשִמ ׁשֶמָחויִמיִמשִמֶה תֹורְנְמַהתֶאְובֶהָ םיִנְַהֶהֶל טמ

 !בֶהָ ִיחָקְלִּמַהְ תֶרֵגַהְו חַרָפַהְו רוגָס בֶהְז ריבה נפל

 בָהְו תוּתְחמַהְו תוּפְַַּ תֹקָרְומַהְו תֹורְּמְמַהְו תּּפִּמַהְו :
- -: 

 איהו םיזנכשא גהנמכ להקוו תרטפה
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 ירק היתרצסמ 5
 .הכנ)ה אז תרטסה םגז םידוססה יפכ ידוקפ תרטפה

 רעכעלטיא רַאפ ןעמיורגלימ ןלייצ ײװצ ,ןצענ ײװצ יד רַאפ ןעמיורגלימ טרעדנוה ריפ יד ןּוא* ;ןלײז יד ןופ

 ןעצ יד ןּוא ,ןלעטשעג ןעצ יד ןּוא* ;ןלײז יד רעּביא סָאװ ןעעורק עקידכעליײק ייווצ יד ןקעדַאּב ּוצ ,ץעג

 יד ןוא פעט יד ןּוא* ;םי םעד רעטנוא רעדניר ףלעװצ יד ןּוא ,םי ןייא םעד ןּוא< ;ןלעטשעג יד ףיוא ןסַאפטנַאה

 סטָאג ןיא המלש ךלמ םעד רַאפ טכַאמעג טָאה םָריח סָאװ םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןּוא .סנקעבגנערפש יד ןּוא ןעלפוש

 ,דרע רעטכידעג ןיא ,ןסָאגעגסױא ךלמ רעד ײז טָאה ןדרַי ןּופ טנגעג רעד ןיא * .רעפוק ןקנַאלּב ןופ ןעװעג ןענייז ,ויוה

 טינ ;טייקליפ סיורג רעייז ןופ ,חגיוװעג טיננ םילכ עלַא יד טוָאלעג טָאה המלש ןּוא * .ןָתֹרֶצ ןשיװצ ןוא תֹוּכּוס ןשיווצ

 ן .רעּפּוק םעד ןופ גָאװ יד ןעװעג זיא ןענעכערַאּב ּוצ

 ףיוא סָאװ שיט םעד ןּוא ,חּבומ םענרעדליג םעד :ויוה סטָאג ןיא סָאװ םילּכ עלַא טכַאמענ טָאה המלש ןּוא < |

 רעד ןּופ ףניפ ןּוא ,טייז רעטכער רעד ןּופ ףניפ ,תורונמ יד ןּוא* ;דלָאנ ןופ ,טכיזעגנָא ןופ טיורּב סָאד זיא םיא

 = ןוא" ;דלָאנ ןופ ,ךעלגנעווצ יד ןוא ,ךעלרער יד ןוא ,ןעמולב יד ןוא ;דלָאג ןטכע ןופ ,ריבד םעד רַאפ ,טײז רעקניל

 יד ןוא ;דלָאג ןטכע ןופ ,ןענַאפרעייפ יד ןּוא ,ןלָאש יד ןּוא ,סנקעבגנערפש יד ןוא ,סרעסעמציינש יד ןוא ,סנקעּב יד



 סי) 12 ,ח-פ1 ,ז

 םישדקה ׁשֶדָקְל יִמינְּפַה תיבה תותלדל תותפה] רנָמ |
 אנ הבאלמהילָּ םלטתו * | :םָהְז לֶכיֵהַל תיפה יִתְלַדְל
 "תֶא המלש אב הוי תיִּב המלש למה הֶשָּע רֶׁשֲא
 - ןתָנ .םיִלְּכַ-תֶאְו םֶהָּנַה-תֶאְו ו ףסָכַהדתֶא ובא דו ישדק
 1הֶוהְי תיֵּב תצא

 ,ח

 ו היה ןודָאתֶא עו .ורַאָהתא םִָהְּכַה אש לארש
 ולעו לֶהָאְּב רֶׁשֲא שלה יִלְכ-לֶּכיתֶאְו רַפֹומ.לֶהָא-תֶאְ
 ה טָארְׂשִי תַרע-לְכְ המלש ְךֶלּמְַו םִילַהְו יִנֲהְּכַה םָמֹא
 רֶקָכּו ןאָצ םיִחְּבִמ ןִֹרָאָה ינפל מא וילע םיִרָעְַּה
 ו";רָא םיִנָהְלַה ּואְבו :בֶרִמ ומ אלו ורפפידאל רֶׁשֲא
 ׁשֶרְקילֲא תַיַּבַה ריִבָד-לֶא וָמוקְמ-לֶא הוהי-תיִרְּב ןורָא
 םישרפ םיִמּורְַּהיּכ :םיִבּרְּכַ יפנּפ תחת"לָא םיִׁשְָּקַ
 -לַעְו ןירָאק-לע םיִברּכַה ּּכְסִוןורָאה םוקָמילָא םִִנּכ
 ח םיִּדַַּה יִׁשאָר !אָדה םידפה וכרָאה :הלטמלמ ויד
 .םֶׁש זיהו הָעּוְחַה וָאָרִי אלו ריבדה ינפילע .שֶדְקהְדִמ
 ט רֶׁשֲא םיִנָבֲאה תֹחְל י ינָש קר ןוראְּב ןיִא ּ!הֶּזִה םּּיַה דע
 .טֵאדְׂשִי ינְּב"םִע הָוהְי תַרְּכ רֶׁשֲא םֶרֹחְּב השמ םש חה
 ' שדלחךמ םינַהְלַה תאצּב ידה :םִיָרְצִמ ץרָאמ םֶתאָצְּב
 אי דמעל םיִנַהְלַה ולְכזאלְו :הָוהי תיב"תֶא אלמ נטה
 ;הָוהְי תיֵּב-תֶא הָוהְידוְבְּכ אֵלְמייּכ ןנעָה ינפמ תרָשל
 בי יָתינְב הָנָב :לָּפְַעָּב ןּכְׁשִל רַמָא הָוהְי הָמֹלְׁש רַמָא וא

 ו םומכשא גהנמכ ידוקפ תרטפה צב כיע 'ג
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 תוכפ לש ינש םי תוטפה 'ב הרפמה ם"ע ) 1? לצכ א ,ח

 .טייקליפ ןופ ןרעװ טנכערַאּב טינ ןוא ןרעװ טלייצעג טנעק

 .םיבּורּכ יד ןופ ןעלגילפ יד רעטנּוא ,םִישדְקייַשדְק ןיא ,ויוה ןופ ריבד םעד ןיא ,טרָא ןייז ףיוא דנּוּב

 = 69 = יי א םיכלמ

 = ,זיוה ןטסקינייוועניא םעד .ןופ ןריט יד רַאפ ןעקנעלעג

 ,זיוה םעד ןופ ןריט יד רַאפ ןּוא ,םישדְקייִׁשדְק םעד רַאּפ

 | = .דלָאג ןופ ,לכיֵה םעד רַאפ

 טָאה המלש ךלמ רעד סָאװ טעּברַא עצנַאג יד ןּוא יי

 = ןוא .ןרָאװעג טקידנעעג זיא ,זיוה סטָאג ןיא טכַאמעג

 ןייז ןופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג טָאה המלש

 .,םילּכ יד ןּוא ,דלָאג סָאד ןוא ,רעבליו סָאד ,ןדוד רעטָאפ

 .זיוה סטָאג ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןּבעגעגנײרַא ןוא |

 עטסטלע יד טלמַאזעגנייַא המלש טָאה לֶאמסנעדי

 יד ,םיטבש יד ןופ טיילטפיוה עלַא ןוא ,לארשי ןּופ

 | ,לארשי ןופ רעדניק יד ןופ רעוייהרעטָאפ יד ןּופ ןטשריפ

 םעד ןעגנערּבּוצפיורַא ידּכ ,םִיַלָשּורי ןַײק המלש ךלמ םּוצ

 = ןוא* .ןֹויִצ זיא סָאד ,טָאטש-סדוד ןּופ דנוב סטָאג ןופ ןורָא

 .ךלמ םּוצ טלמַאזעגנײַא ךיז ןּבָאה לארשי ןּופ רענעמ עלַא

 רעד זיא סָאד ,םינָתיֵא טָאנָאמ ןיא ,בוט-םוי ףיוא המלש

 ןענייז לארשי ןּופ עטסטלע עלַא ןוא* .שדוח רעטעּביז

 ןוא+ .ןורָא םעד ןגָארטעג ןּבָאה םינהפ יד ןּוא ,ןעמוקעג

 םעד ןּוא .,טָאג ןופ ןורָא םעד טכַארּבעגפױרַא ןּבָאה ייז

 יד-טלעצעג ןיא סָאװ םילּכ עקילײה עלַא ןוא ,דעֹומ-להֹוא

 רעד ןּוא* .טכַארּבעגפױרַא יז ןּבָאה םייול יד ןּוא םינהפ

 סָאװ לארשי ןּופ הדע עצנַאג יד םיא טימ ןּוא המלש ךלמ

 םעד רַאפ ןעװעג ןענייו ,םיא ייב ןעמוקענפיונוצ ךיז ויא

 -עג טינ ןּבָאה סָאװ ,רעדניר ןוא ףָאש קידנטכַאלש ,ןורָא

 טטָאג ןּופ ןורָא םעד טכַארּבעגנײרַא ןּבָאה םינהפ יד ןּוא *

 יד םורָאװ '

 ןורָא םעד רעּביא טמערישעג ןּבָאה םיבּורּכ יד ןּוא ,ןורָא ןופ טרָא םעד רעביא ןעלגילפ יד טיירפשעגסיוא ןּבָאה םיבּורּכ

 ןעועג ןענייז ןעגנַאטש יד ןופ ןציפש יד זַא גנַאל יװַא ןעװעג ןענייו ןעגנַאטש יד ןּוא *  .ןביוא ןופ ןעגנַאטש ענייז רעּביא ןוא

 - יב ןּבילּבעג ןטרָאד ןענייז ײז ןּוא .סױרַא רעטייוו ןרָאװעג ןעזעג טינ ןענייז ײז רעּבָא ,ריבד ןרָאפ םוטקילײה ןופ ןרָאװעג

 טגײלעגנײרַא ןיהַא טָאה השמ סָאװ תוחּול ענרענייטש ײװצ יד רָאנ ,ןעוועג ןורָא ןיא זיא טשינרָאג" .גָאט ןקיטנייה ףיוא

 .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז יז ןעװ ,לארשי ןּופ רעדניק יד טימ דנוב ַא ןסָאלשעג טָאה טָאג תעּב ,בֵרֹוח ןיא

 זיוה סָאד טליפעגנָא ןקלָאװ ַא טָאה ױזַא ,םּוטקילייה ןופ ןעגנַאנעגסױרַא ןענייו םינהפ יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא יי 6

 ןופ טכַארּפ יד םורָאװ ,ןקלָאװ ם םעד ןגעוו ןּופ טסניד םעד ןָאט ןלעטש ךיז טנעקעג טינ ןּבָאה םינהפ יד ןּוא* .טָאג ןּופ

 2 | | | .טָאג ןופ זיוה סָאד טליפעגנָא טָאה טָאג

 :טגָאזעג המלש טָאה לָאמסנעד *

 ;ְןעּור ּוצ ןקלָאװ ןיא טגָאזעג טָאה טָאג = =

 ,2 ,וט ארקיו עזא = =
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 -תֶא ֶלֶּמַה בפ :םיִמָלוע בשל ןיִכְמ ךל לָבְז תי די = ,גנוניוװ ַא רַאפ ויוה א ריד טיובענ ןעיוב ךיא ָּאּהי ==

 = .קיבייא ףיוא ןציז םּוצ ריד טרָא ןַא = |

 ןּוא ,םינפ ןייז טיירדענמוא טָאה ךלמ רעד ןּואי*

 יד ןּוא ,לארשי ןּופ גנולמַאזנייַא-עצנַאג יד טשטנעבעג טָאה

 רע ןּוא * .ןענַאטשעג ויא לארשי ןּופ גנולמַאזניײַא עצנַאג |

 ,לארשי ןופ טָאג רעד הוהי זיא טּבױלעג :טגָאועג טָאה

 .,ןדוד רעטָאפ ןיימ ּוצ טדערעג ליומ-ןייז טימ טָאה סָאװ

 .םעד ןופ * :ןגָאז ּוצ יוַא ,טליפרעד טנַאה ןייז טימ ןּוא

 ןּופ ,לארשי ,קלָאפ ןיימ ןגױצעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ גָאט

 עלַא ןופ טָאטש ןייק טלייוורעדסיוא טינ ךיא ּבָאה ,םִיַרצִמ
 ןעמָאנ ןיימ וא זיוה ַא ןעיוב ּוצ ףיוא לארשי ןּופ םיטבש

 ּוצ ןדוד טלייוורעדסיוא ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןייז ןטרָאד לָאז

 ךיא ןעװעג זיא סע ןּוא * .לארׂשי קלָאפ ןיימ רעביא ןייז
 םעד ּוצ זיוה ַא ןעיוּב ּוצ ןדֹוד רעטָאּפ ןיימ ןּופ ןצרַאה

 - 'טָאה טָאג רעּבָאי* .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ

 טַאהעג טסָאה ּוד יװ יװַא :ןדוד רעטָאּפ ןיימ ּוצ טגָאזעג

 -עג טּוג וטסָאה ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ זיוה ַא ןעיוּב וצ ןצרַאה ןיא

 טינ רעּבָא * .ןצרַאה ןיא טַאהעג סָאד טסָאה ּוד סָאװ ןָאט

 סױרַא טייג סָאװ ןוז ןייד טרעיינ ,ויוה סָאד ןעיוב טסעוו ּוד

 .ןעמָאנ ןיימ ּוצ ויוה סָאד ןעיוב טעװ רע ,ןדנעל ענייד ןּופ

 דוצ טָאה רע סָאװ גָאזוצ ןייז ןעוועג םייקמ טָאה טָאג ןוא =

 רעטָאפ ןיימ ףיוא ןענַאטשעופיוא ןיּב ךיא ןּוא ,טנָאזעג

 ןָארט םעד ףיוא טצעועג ךיז ּבָאה ךיא ןּוא ,טרָא סדוד

 .ּבָאה ךיא ןוא ,טגָאזעגּוצ טָאה טָאג יװ יוזַא ,לארשי ןּופ

 :רמע לֶאְרְשי לֵקילָבְולֵאְרְׂשִילַהְקילָּכ תַא דרו יָנָּפ
 תא ויִפְּב רֵּבּד רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יַתלֶא הָוהְי ךיִרְּב רֶמאֹיו ו

 - יתאיִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֹוּיַהְדִמּירְמאַל אלמ וָדָיְּו יִבָא דָחד
 יָמְבִׁש לפמ ריעְב יִּתְרְחְבִדאְל םירצפמ לֵאָרְׂשִי -תֶא יִּמַע
 תויקל דֹוְדִּברַחְכֶאָוםָׁשיִמְׁש תָֹהל תייּב תֹנְבִל לֵאָרְׂשִי

 תִיַּב תוכל יִבָא דוד בכלדםע יה :לֵאָרְׂשִי ימעדלע +
 ןעי יִבָ דלא הָוהְי רמאו :לֵאָרְׂשִ יהלָא הָוהְי םשל חי

 היה ִּכ תכיטה ימשל תִיַּב תבל ךבבל-מע הָיָה רשא
 אֵצֹיה ףנמְ"סא יִּכ תִיָּבַה הָנְבִת אֵל הָּתַא קר :ףכְכל"מע שי |

 ורְבָד-תֶא הָוהְי םקמ :ימׁשִל תיבה הָנְבִייאוה יִצָלֲחְמ :
 לֵאָרְׂשִי אָפכ"לַע בשא בָא דוד תחפ םקֶאְו רפד רשא
 !לֶארְׂשִי יקל הָודְי םשל תיפה הָנְבֶאְו הָוהי רַב רֶׁשֲַּכ

 רֶׁשֲא הוהְי תיֵרְּב םֵׁש-רֶׁשֲא ןּורָאָל םוקמ םָׁש םֵׂשָאְונ
 - .*:םירצמ ץֶרָאמ םָתֹא וָאיִצהּב ּוניֵתֹבֲא-ִסִע תַרָּכ
 .ללָאְרְׂשִי לֵהְקלָּכ דֵננ הָוהְי חפומ ינפל המלש דמי

 דא לֵאָרְׂשִי יקלֶא הָוהְי רמאיו :םִיָמָּׁשַה ויָּּכ ׂשְרפִַו
 רמש תַחָּתִמ ץֶרָאָה"לַעְו לעממ םִיַָׁשַּב םיִהֹלֶא מכ
 !טבֶּבלילְכּב ּךינָפִל םיקלהה ךיֶדְבִעַל דֶסֶחַהְו תיִרְּבַ

 ול ָּתרַּמַד-רֶׁשֲא תֶא יבָא רוָּד ְּךֶדְבַעְל ָּתְרמָׁש רֶׁשֲאד
 ו הֵרְָי הָּתְו :הָוה םַֹּכ תאלמ ְּךְיבו ךיֶפְּברֶּבְַּתַוז

 ָתְרַּבִד רֶׁשֲא תא יִבָא דוד ףִדְבַעְל רמש לֵאָרְׂשִי יַהלֶא
 אָסּכלַע בֵׁשֹי יִנְפְלִמ שיא ךל תֵרָּכייאְל רמאל ול

 יִנָפְל תֶכָלָל םֶּכְרַו-תֶא ּךֶנב ּורְמְׁשִישֶא קב לֶאְרְש
 א; א לאְרשי יהלָא הָּתְַו יִנְפִל ּתְכְלֶה רֶׁשֲאַּכ

 בשי םֶנָמאה יִּכ :יִבָא דוד ְּךְדְבעֶל ָּתְרַּבִד רשא ףירבִ 5
 ולְּכלַכְי אָל םִיַמָּׁשִח ימשּו םימשה הֶּנִה ץֶרָאָה-לַע םיִהֹלֲא

 יוק ךימד וכ לע אכ

 רַאפ טרָא ןַא טכַאמעג ןטרָאד ּבָאה ךיא ןּוא** .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ ויוה סָאד טיובעג

 יז טָאה רע ןעװ ,ןרעטלע ערעודנוא טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,טָאנ ןּופ דנוב רעד יא ןטרָאד סָאװ ,ןורָא םעד

 | .םִיַרצִמ דנַאל ןּופ ןגױצעגסױרַא

 טָאה ןוא ,לארשי ןּופ גנולמַאזנייַא רעצנַאג רעד ןגעקַא ,טָאג ןופ חּבומ םעד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה המלש ןּוא =

 רעדָא ןּביױא למיה ןיא ָאטינ ,לארשי ןּופ טָאג ּוד הוהי :טגָאזעג טָאה רע ןוא* .למיה םּוצ טנעה .ענייז טיירפשענסיוא

 טימ ריד רַאפ ןעייג סָאװ טכענק ענייד ּוצ דָאנעג יד ןוא דנוב םעד טסטיה סָאװ ,ּוד יוו טָאג א ןטנוא דרע רעד .ףיוא

 טימ ןּוא ;טגָאזענּוצ םיא טסָאה ּוד סָאװ סָאד ,ןדוד רעטָאּפ ןיימ ,טכענק ןייד טיהעג טסָאה סָאװ** ;ןצרַאה ןצנַאג רעייז

 ,לארשי ןּופ טָאג וד הוהי ,דנּוצַא ןוא * .גָאט ןקיטנייה יװ ױזַא ,טליפרעד טגַאה ןייד טימ ןּוא ,טדערעג ּוטסָאה ליומ ןייד

 ןטינשרַאפ טינ ריד טעװ סע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדערעג םיא ּוצ טסָאה ּוד סָאװ סָאד ,ןדוד רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד טלַאה

 .ןייג ּוצ ,געװ רעייו ןטיה ןלעװ רעדניק ענײד רָאנ ביוא ,לארשי ןופ ןָארט םעד ףיוא ןציז ּוצ ןַאמ ַא רימ רַאפ ןּופ ןרעוו

 ןייד ןרעװ טרעװַאּב ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,לארשי ןּופ טָאג ,דנּוצַא ןּוא** .רימ רַאפ ןעגנַאנעג טסיּב ּוד יװ ױזַא רימ ראפ

 .ןדוד רעטָאפ ןיימ ,טכענק ןייד טגָאזעגּוצ טסָאה ּוד סָאװ גָאזּוצ

 ךיד ןענעק ןעלמיה יד ןופ ןעלמיה יד ןּוא ןעלמיה יד זַא ?דרע רעד ףיוא ןעניווו טָאג ןתמא רעד ןיא ןעק םורָאװ =
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 וכ ָךֶדְבע תלִפְּתילֶא ָתיִפּו יִתינְּב רֶׁשֲא הזה תיבה" ף8
 | הָלְִּתַה-לֶאו הָנרַה-לֶא עמשל הלא הוה ותָנַחְתילֶאְ
 .טכ תחְתְּפ ֶניֵע תויהל :םויַה נפל ללַפְתַמ ךדכע רֶׁשֲא
 הָיִהְי תרמָא רֶׁשֲא םקָּמַה-לֶא םֹויו הליל הוה תיּכַה-לֶא
 - -לֶא רַב ללּפְתי לא הֶּלִפְּתַה-לֶא עֹנְׁשִל םש ימש
 ל טלֵאְרׂשִי מו דב תְתלֶא ּתְעַמָׁשְו :הֶזה םקמַה
 םוקְמדלֶא עַמְׁשִּ הָּתַאְו חוה םיִקּמַה-לֶא ּולְלַּמְתִי רֶׁשֲא
 אל אט רֶׁשֲא תא תְחֶלָסְ קעמשו םימָּׁשַה-לֶא ְֵבִׁש
 | ל הלא ו אָבּו לאל האו יאשה רק { ׁשיִא

 הל םימש רצָעַהְּב ב תת רֶׁשֲא מראה לא |
 - ה םיקָּמִה-לֶא וללַפְתה ףךלּואָטָחְי יפ רָטָמ היהידאלו
 ל | הדָּתִאְו :םֶנֲעַת יִּכ ןוְבּוׁשְי םֶתאָּטַחְמּו ךמָשרתֶא ּודוהו
 לאָרשי ךמעו ךירכע תאטסל תחל םִיַמָׁשַה עַמְׁשִּת
 .רֶמָמ הָּתַתְנְוהָבּוכְלִי רֶׁשֲא הבוטה ךְרּדה-תֶא םֶרֹות יִּכ

 ול יב בָעְר + הֶלָחנל מעל הָּתַתְ-רֶׁשֲא ףצראדלע |
 יִּכ ליִסָה הָּבְרַא ןוטרי ןופרש הָיְהיייּכ רֶבָד ץֶרֶאְכ היה
  ּותָלֲחְמילְּכ עַנַעלְּכ וירעש ץֶרָאְּב ובא ול"רצי יִּכ הָיהְ
 ל מע לָכָל םֶרָאָה-לָכְל הָיְהִּת רשא הָנהְּת-לָכ הָּלִפְּת-לֶּכ
 לא ויִפַּכ ׂשֵרָפּו ובָבְל עַנֶנ שיא .ןושרי רש לארשי
 יל ָּתחַלָמְ ךפְבש ןוָכְמ םימשה עמשת הָתַאְו :הזה תיִפה
 וְבבְל-תֶא עדת רֶׁשֲא ויָכָרד-לְכִּכ שיִאְל ָּתַחָנו תשע
 מ ךַעַמְל !םֶרָאָה ִנְּבילְּכ בבְלדתא ףדבל ָּתעַ האי

 ףיא סָאװ ויוה עקלָאדסָאד ןיוש יוו טניה ,ןעמענניירַא טינ

 - ןייה:ןופ הליפת-רעד ּוצ ךיז רעק ּרעּבָא=*- !טיוּבעג ּבָאה
 וצ ןרעהוצוצ ,טָאג ןיימ הוהי ,השקב ןייז ּוצ ןּוא ,טכענק
 ויא טכענק ןַײד סָאװ הליפת רעד ּוצ .ןּוא .יירשעג םעד

 | ןפֶא ןַײז ןלָאז ןגיוא ענייד-זַא *  ,טנייה ריד רַאּפ יללפתמ |

 ,טרָא םעֶד .ףיוא .,גָאט וא .טְכַאנ זיוה ןקיזָאדמעד  ףיוא

 דוצ .;ןַײז ןטרָאד לָאו ןעמָאנ ןיימ :טגָאזעג טסָאה ּוד סָאװ

 ללפתמ .טעװ טבענק ןייד סָאװ הליפּת רעד ּוצ ןרעהוצ

 וצ .ןרעהוצ טסלָאז ךוא* ,טְרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא יו

 ,לארשי .קלָאפ ןײד ןופ ןוא ,טכענק ןייד ןופ השקב רעד

 ןוא ;טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללפתמ ןלעװ יז סָאװ

 ,למיה | קא ,גנניוח ןייד ןופ טרָא םעד ןיא ןרעה טסלָאז ּוד

 / ..ןּבענרַאפ וטסלָאז ,ןרעה טסעוו ּוד וא ןוא

 טעװ עמ ג וא, .רבח ןייז ןגעק ןקידניז טעװ ןָאמ ַאו אי /

 רע ךוא ,ןרעװשַאּב ּוצ םיא העּובש ַא םיא ףיוא ןגײלּפױרַא

 ןקיזָאדמעד ץיא חּבומ ןייד רַאפ ןרעװש ,ןוא ןעמוק טעװ

 ןטפשמ ןוא ,ןָאט ןוא , ,למיה ןיא ןרעהוצ וד .טסלָאזײ ,זיוה
 ןּבעג וצ ,ןקידליש םעד קידלוש ןכַאמ וצ ,טכענק .ענייד
 ג םעד טכערעג ןכַאמ וצ ןוא ;פָאק ןייז ףיוא געוו ןייז
 0 -טײקיטכערעג ןַײז טול ןּבעג וצ םיא .ןטכער

 .ןרָאפ } ןרעװ ןגָאלשעג טעוו לארׂשי קלָאפ ןייד אפ =

 ךיז ןלעװ יז ןוא ,ריד וצ טקידניזענ ןּבָאה ייז ליוו ,טנ"פ

 ןּוא ,ןעמָאנ ןייד ןענעקַאּב ןלעוו ןוא ,ריד ּוצ ןרעקמוא

 ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא ריד ּוצ ןטעב ןוא ןייז ללפתמ ןלעוו

 רעד .ףוא ןרעקמוא * לז 'טסלָאז א ,לארׂשי קלאפ ייד ןופ דניז יד ןּבעגרַאפ ןּוא ,למיה ןיא ןרעהוצ וד .טסלַאְו*

 .ןרעטלע ערעייז ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ דרע

 2 וא ,ריד ּוצ טקידניועג ןּבָאה יז לײװ;ןגער ןייק ןייז טינ טעװ סע ןּוא ,ןסָאלשרַאפ ןייז טעװ למיה רעד זַא 3

 וד" ןעװ ;דניז רעייז ןופ ןרעקמוא .ךיז ןוא ,ןעמָאנ ןייד ןענעקַאּב ןלעוו ןוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללּפתמ ןלעוו

 ,לארׂשי-קלָאפ ןייד ןֹוא :טמענק ענייד ןופ .דניז יד ןּבעגרַאפ ןוא ,למיה ןיא ןרעהוצ וד טסלָאז** ,טקינייפעג ייז טסָאה

 סָאװ ו דאל ייד * ףיוא נער ןבעג טסלָאז ה וא 4 םיא ףיוא ןלָאז ייז סָאװ געװ ןטּוג םעד ןויוועג ןּבָאה יו טסעװ ּוד ןעוו

 ללב חי וע לרקע הס ה הוב נו 7 הפנוי ה .הלחנַא רַאפ קלָאפ ןייד ןּבעגעג טסָאה וד !

 א -;שינעקלעוו ַא ,דנָארבנרָאק ַא ןייז טעוו סע זַא ,הפגמ ַא ןייז טעװ סע זַא ,דנַאל ןיא רעגנּוה ַא ןייז טעוו סע וא" = |

 סָאװ .גָאלּפיַא רַאֿפ רָאנסָאװ ;טעטש:ענייז ןּופ דנַאל םעד ןיא ןרעגעלַאּב םיא טעװ טנייפ ןייז זַא ;רעסערפזָארגַא ,קירעשייה

 ןייד;ןּופ:םענייא ןצימע יב ןייז טעװ סע ,השקב ַא רַאפ רָאנ סָאװ ,הליפת ַא רַאפ רָאנ סָאװ** ;טּפַאשקנַארק ַא רַאפ רָאנ

 - "מעה ּוצ טנעה ענייז סיוא טיירפש רע ןוא ,ןצרַאה ןייז ןופ שינעגָאלּפ יד טריפש יז ןופ רעכעלטיא ןעוו ,לארשי קלָאּפ ןצנַאג !

 ןּבעג ןוא .,ןָאט .טסלָאז ןוא ,ןּבעֶנרַאפ טטלָאָז ןוא ,גנּוניֹוװ ןייד ןופ טרָא םעד ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוד טסלָאז*י ,זיוה ןקיזָאד <

 -רעדעקנשטנעמ עלא ןופ ץראה סָאד טסײװ ןייֵלָא וד םורָאװ-ץרַאָה ןַײז טסייוו וד יוו ױזַא ,ןגעװ ענייז עלַא טיול ןכעלטיא |



 | א םיכלמ | 572

 יז סָאװ געט עלַא ריד רַאּפ ןּבָאה ארומ ןלָאז יז ידּכ <

 ערעודנוא ןּבעגעג טסָאה ּוד סָאװ דרע רעד ףיוא ןּבעל

 | 0% .ןרעטלע

 ןופ טינ זיא רע סָאװ ןדמערפ םעד ּוצ ךיוא ןּוא <

 דנַאל ןטייוו ַא ןופ ןעמּוק טעוו רע זַא ,לארשי קלָאפ ןייד

 ןייד ןופ ןרעה ןלעװ ייז םורָאװ <-ןעמָאנ ןייד ןגעװ ןּופ

 ןייד ןופ ןוא ,טנַאה רעקרַאטש ןייד ןּופ ןּוא ,ןעמָאנ ןסיורג

 טעו ןּוא ןעמוק טעװ רע ןּוא-םערָא ןטקערטשעגסיוא

 ןרעהּוצ וד טסלָאז *  ,זיוה ןקיזָאדמעד ןגעקַא ןייז ללפתמ

 ץלַא ןָאט טסלָאז ןוא ,גנּוניווו ןייד ןּופ טרָא םעד ,למיה ןיא

 עלַא ידּכ ;ריד ּוצ ןפור טעװ רעדמערפ רעד סָאװ םּוא

 ארֹומ ,ןעמָאנ ןייד ןענעקרעד ןלָאז דרע רעד ןּופ רעקלעפ

 ןסיװ ןוא ,לארשי קלָאפ ןייד יװ ױזַא ,ריד רַאפ ןּבָאה ּוצ

 סָאװ ויוה ןקיזָאדמעד ףיוא ןפורעג טרעוו ןעמָאנ ןייד זַא

 -% .טיוּבעג ּבָאה ךיא

 המחלמ ףיוא ןיינסיורַא טעו קלָאפ ןייד זַא += |

 ,ןקיש ייז טסעװ ּוד געװ רעסָאװ ףיוא ,טנייפ ןייז ןגעקַא
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 + (צ= ְךרָּדַּב ֹובְיִא-לַע הָמָחְלִמַל ָּךְמִע אֵצְיייִּכ

 ראָטֶהְי יִכ ּוםֵמָפְׁשִמ ָתיִׂשָעְו םָתְַָּת-תֶאְו םָתָלַפְּת-תֶא ומ
 ינְפל םֶּתַתנּו םֶכ ָּתְפנָאְו אָּמֲחי-אל רֶׁשֲא םָדָא ןיא יִּכ ל
 והָבֹורְק וִא הָקֹוחְר בִיֹואָה ץֶרָא-לֶא םֶהיֵבְׂש םיבָׁשְו ביוא

 וננחַתהְ ו ובשו םשדמשנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב םֶּבל-לֶא ֹוביִׂשְַו ומ
 ּונַָׁשָר ּונָיעָהְו ּונאָּטֶה רמאל םֶהיִבְש ץֶרָאְּב ךיִלֵא

 םבֶהיִבְיִא ץֶרָאְּב םֶׁשפַנ-לֶכְבּו םֶבֶבָל-לְכִּב ףילא ּובָׁשְו חט
 -רׁשֲא םֶצְרא ְךֶרֵּד ּךיִלֵא יֵלְלִּפְתִהְו םָתֹא ּוְבָׁש-רֶׁשֲא
 תיְִּבירֶׁשֲא תִיַּמַהְ ְָרַחְּב רֶׁשֲא ליִעָה םֶתֹובֲאַל הָּתָתְנ

 צד םבֶתְלִפְּת-תֶא ֶּתְבִׁש ןוָכְמ םימשה ַּתעמָׁשְו ְּמָׁשִל שמ

 רשא למעל חלפו ּטּפְׁשִמ תיִשָעו םָתנחְּ-תֶאְו 3
 םיִמֲחְרִלּתַתְְּּדביוְׁשּפ רֶשֲא םַהיִעָשּפלֶכְלּו ךלדואטח

 תאצוה רֶׁשֲא םה תלו ךמעדיכ םּמָחְרְוַיִבְש יִנָפל א
 -לֶא תחְתֶפ ְךיניֵע תֹויְהְל :לזְרּפה רו ךוִתִמ םִיְַצִּמִמ כג

 םבֶהיֵלֲא עֶמְׁשִל לֵאָרׂשִ מע תֶנחְּתילֶאְ ּךְּדבִע תחת
 לָלִמ הָלֲחַנְל ֶל םֶּתְלַּדְבִה הָּתִאייֵּט :ףךילא םָאְרָק לֶכְּב
 ָךָאוצֹוְּכ ךֶדְכַע העמ ! דַיְּב ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַכ ץֶרָאָה ימע

 טָאטש רעד ןגעקַא טָאג ּוצ ןייז ללפתמ ןלעװ ײז ןּוא

 סָאװ זיוה םעד ןּוא ,טלײװרעדסױא יז טסָאה ּוד סָאװ

 ןרעהוצ ּוטסלָאו* ,ןעמָאנ ןייד ּוצ טיוּבעג ּבָאה ךיא

 רעייו ןָאט ןּוא ,השקּב רעייז ןוא הליפת רעייו למיה ןיא

 | | .טכער

 קמ מ שטנעמ ַא ָאטינ םורָאװ--ריד ּוצ ןקידניז ןלעוו ייז זַא < =

 = ןלעװ סרעננַאפ ערעייז ןּוא ,טנייפ ןרַאפ ןּבעגרעּביא יז ןּוא ,לז ףיוא ןענערעצ טסעוו ּוד ןּוא-ןקידניז טינ לָאז סָאװ

 םעד ןיא ןצרַאה םּוצ ןעמענ ךיז ןלעװ ײז ןּוא* ;טנָאנ רעדָא טײװ ,טניפ םעד ןופ דנַאל ןיא ןעגנַאפעג ןעמענ ייז

 דנַאל ןיא ריד ּוצ ןטעּב ןלעװ ןּוא ,ןָאט הבושת ןלעװ ייז ןּוא ,ןיהַא ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןעמּונעג ןענייז ייז סָאװ דנַאל

 ןלעװ ייז ןוא * ;ןָאטעג סטכעלש ןּבָאה רימ ,ןכָארּברַאפ ןּוא טקידניועג ןּבָאה רימ :ןגָאז ּוצ יװַא ,סרעגנַאפ ערעייז ןּופ .

 יז ןּבָאה סָאװ טנייפ ערעײז ןּופ דנַאל ןיא ,לעז רעצנַאג רעייז טימ ןּוא ,ןצרַאה ןצנַאג רעייז טימ ריד ּוצ ןרעקמוא ךיז

 טָאטש רעד ,ןרעטלע ערעייז ןבעגעג טסָאה ּוד סָאװ ,דנַאל רעייז ןגעקַא ריד ּוצ ןייז ללפתמ ןלעוו ייז ןּוא ,ןעגנַאפעג

 םעד ,למיה ןיא ןרעהּוצ ּוטסלָאז * ,ןעמָאנ ןייד ּוצ טיוּבעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה םעד ןּוא ,טלײװרעדסױא טסָאה ּוד סָאװ

 סָאװ קלָאפ ןייד ןּבעגרַאפ טטלָאז ןּוא** ;טכער רעייז ןָאט ןוא ,השקּב רעייז ןּוא הליפת רעייז ,גנוניזוו ןייד ןופ טרָא

 ןּבעג ייז טסלָאז ןּוא ;ריד ןגעק ןכָארּברַאפ ןּבָאה יז סָאװ ןכערּברַאפ ערעייו עלַא ןוא ,ריד ּוצ טקידניזעג ןּבָאה ייז

 ,ּברַא ןייד ןוא קלָאפ ןייד ןענייו ייז םורָאװ = ;יײז ףיוא ןעמירַאּברעד ךיז ןלָאז יז זַא ,סרעננַאפ ערעייז ייּב גנומירַאּברעד

 ןופ טעּבעג םעד ּוצ ןפָא ןייז ןלָאז ןגיוא ענייד <  .ןוויואצלעמשנוייַא םעד ןּופ ,םִיַרצִמ ןופ ןגױצעגסױרַא טסָאה ּוד סָאװ

 טסָאה וד םורָאװ *  .ריד ּוצ ןפּור ייז רָאנ ןעוו ןרעהּוצּוצ ייז ,לארׂשי קלָאפ ןייד ןופ טעּבעג םעד ּוצ ןּוא ,טכענק ןייד

 ןעוו ןהשמ טכענק ןייד ךרוד טדערעג טסָאה ּוד יװ ױזַא ,דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ןופ ּברַא םּוצ ריד טדײשעגּפָא ייז
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 דנ תֹוָלַכְּכ \ יקמ* | וחְוהָי יָנֹדֲא םירצממ וניתבאזתֶא |
 - חירָנִהִּתַהְו הִֶּפְּתַה-לֶּכ תֶא ה ההי-לָא .ֵלַּמְִהְל הגלש
 ויִּפַכְ .יִּכרְּב-לַע עֶרְּכִמ הָוהְי חכומ ינפלמ םק תאוה
 הנ לֶאְרְש לָהְק"לָּכ תֶא ְךֶרֶביו דמעמ :םימשה תושרפ
 ג ָֹּמַעְל חו ןַת רֶׁשֲא הָוהְי דורֶּב :רְמאַל לדג לוק
 ורב טפמ דַחֶא רָבּד לפנאל רב רשא לָכְּכ טאר
 מ וניהלֶא הָוהְי יִהְי .זודבַע השמ ךָיְּב רֶּבִּד רֶׁשֲא בוטה
 : :ונשטידלָאְו ונבועידלא וניתבַאדבע הָיָה רֶׁשֲאַּב ּונָמִע
 חג ויָתֹוְצִמ רֹמְשִלו ויָָרד-לֶכְּב תֶכָלָל ולא ונבְבְל תֹוַּהְל
 ש ירָבִד ויהיו ?ּוניִתֹבָא--תֶא הָּוִצ רַשא ויָטּפְׁשִמּו ֹיָּקִחְ
 וניהלֶא הָוהְי-לָא םיכרק הָוהְי ינפל יּתננְַתַה רֶׁשֲא הֶּלֵא
 לֵאָרְִׂיומַע טַפְׁשִמּו וּדְבַע טָּפְׁשִמ | תושעל הָלילְו סמי

 ד :הד +

 ס אה הָוהְי יּכ ץֶרֶאָה יִמַע-לְּכ תעד ןצמל :ומֹויְּב םויירַבד
- > = = + 

 . יפ יהלֶא ההְי םע םלש םֶכְבַבְל הָיָהְו דו ןיא םיִהֹלֲאָה
 בס ייֵלָמו דֶלֶּמַהְו :הֶוה םֹיַּכ יִתֹוְצִמ .רמשלו ויִּקְחְב תֶכָלָל
 גס קרא המלש חַּבְזיו :הֶוהְ ינְפל חַבָז םיִחְבְז מע לֵארְׂש
 ףֶלֶא םִיַָׁשּו םיִרָׂשֶע רֶקָּב תוהיל חב רֶׁשֲא םיִמָלְׁשַה חַבָ
 למה החי כ"א וכנחמ ףֶלֶא םיִרָׂשֶעְו הֶאְמ ןאצו
 דפ ףותדתֶא דלֶמַה שלק אוהה םויפ :לאָרְש נבל
 -תֶאְו הֶלעה-תֶא םָׁש השעיפ הָוהידתיב נפל רֶׁשֲא רָצְחַה
 רֶׁשֲא תשחגה חַּבְומיֵּכ םימלשה יִבֵלָח תֶאְו הלמה
 יִבְלָח תֶאְו הָמְנִּמַה-תֶאְו הָלֹעָה-תֶא טיִבָהָמ ןטק הוה ינפל
 הט "לבו גתֶה-תֶא | איתַהדתעב המלש שעה 1 ;םיִמְלְׁשַה
 םִיַרְצִמ לָחְנדדע | תַמָה אובְלִמ לדג להק מט לארשי
 הָעְּבְרַא םיִמָי תעשו םיִמָ תעְבְש לניטלא הָוהְ ינפל
 ש =תֶא ּוכְרבַַו םֶעָה-תֶא + חלש יִנִמָשַה םוָיַּב ?םוי רָשָע

 תרצע ינימש זורטפה 'דַנ

 2 א םיכלמ

 = ,םִיַרצִמ ןופ ןרעטלע ערעודנוא ןנױצעגסױרַא טסָאה ּוד

 | -  .רַאה ּוד טָאג

 טקידנעעג טָאה המלש יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא 'י

 ,השקב ןוא הליפת עצנַאג עקיזָאדיד טָאג ּוצ ןייז ללּפתמ

 ןעינק ןופ ,טָאג ןופ חּבומ ןרַאפ ןּופ ןענַאטשעגפיוא רע זיא

 ,למיה םּוצ טײרּפשעגסױא טנעה ענייז טימ ,ינק ענייז ףיוא

 יד טשטנעּבעג טָאה ןּוא ,טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא"

 וצ ױזַא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא לארשי ןופ גנולמַאזנייַא עצנַאג

 קלָאפ 2 ןּבעגעג טָאה סָאװ טָאג ויא טּבױלעג" :ןגָאז

 ןַא טינ .טגָאזעגּוצ טָאה רע סָאװ ץלַא יװ יױזַא ,ּור לארשי

 סָאװ נָאזוצ ןטוג ןייז לא ןּופ ןלָאפעגּפָא זיא טרָאװ קיצנייא

 הוהי לאו" .ןהשמ טכענק ןייז ךרוד טגָאזעגּוצ טָאה רע

 טימ ןעוועג זיא רע יו יא ,ודנוא טימ ןייו טָאג רעודנוא

 טינ ןוא ןזָאלרַאפ טינ ודנוא לָאז רע ;ןרעטלע ערעודנוא

 וצ ,םיא ּוצ ץרַאה רעודנוא ןגיינ וצ ידּכ ** ;ןפרַאװקעװַא

 עניו ןוא טָאּבעג ענו ןטיה ּוצ ןּוא ,ןגעוו ענייו עלַא ןיא ןייג

 ערעודנּוא ןליופַאּב טָאה רע סָאװ ,ןצעזעג ענייז ןוא םיקּוח

 סָאװ .ענימ רעטרעװ עקיזָאדיד ןלָאז ןוא" .ןרעטלע

 רעודנּוא הוהי ּוצ טנָאנ ןייז , טָאנ רַאפ ןטעּבעג ּבָאה ךיא =

 גָאט ןיא .גָאט ,לארשי קלָאפ ןייו ןופ טכער סָאד ןּוא ,טכענק ןייז ןופ טכער סָאד ןָאט ּוצ ,טכַאנ ןוא גָאט טָאג

 .ָאטינ זיא רעמ ;טָאג זיא הוהי ןַא ןסיװ ןלָאז דרע רעד ןּופ רעקלעפ עלַא ידּכ *

 ,טָאג רַאפ רעפּפָאטכַאלש טכַאלשעג ןּבָאה םיא טימ לארׂשי ץנַאג ןוא ךלמ רעד ןוא 5 =

 ןלו ץראה רעײַא לָאז ןוא 5

 .גָאט ןקיטניה יװ יװַא ,טָאּבעג ענייז ןטיה וצ ןּוא ןצעועג ענייז ןיא ןייג וצ ,טָאג רעודנוא הוהי טימ ץנַאג = -

 / טָאה המלש ןּוא <

 ןּוא טרעדנוה ןּוא ,רעדניר טנזיוט- קיצנַאװצ ןּוא ײװצ ,סָאג ּוצ טכַאלשעג טָאה רע סָאװ רעפּפָאדירפ ןרַאּפ טכַאלשג

 .גָאט םענעי ןיא יי .טָאג ןּופ ויוה סָאד טיינָאּב ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק עלַא ןוא ךלמ רעד ןּוא .ףָאש טנויוט קיצנַאװצ
 .-דנַארּב יד טכַאמעג ןטרָאד טָאה רע לַײװ ;זיוה סטָאג רַאּפ סָאװ ףיוה םעד ןופ ןטימ םעד טקילייהעג ךלמ רעד טָאה

 ויא טָאג רַאפ סָאװ חּבומ רענרעפּוק רעד םורָאװ ;רעפּפָאדירפ יד ןופ טטעפ סָאד ןוא ,רעפּפָאוייּפש יד ןוא רעפּפָא

 ,רעפּפָאדירפ יד ןּופ סטעפ סָאד ןּוא ,רעפּפָאזיײּפש יד ןוא רעפּפָאדנַארּב יד ןעמענוצפיורַא ןיילק ּוצ ןעװעג

 ןּופ .,גנולמַאזנייַא עסיורג א-םיא טימ לארשי ץנָאג ןּוא ,טייצ רענעי ןיא בוטדמוי םעד טכַאמעג טָאה המלש ןּוא **

 .געט ןצרעפ ,געט ןּביז ןוא געט ןביז ,טָאנ רעודנוא הוהי רַאפ--םִיַרצִמ ןופ ךייט םעד ויּב תֶמַח ןייק טמוק עמ וו

 וצ ןעננַאגעג ןענייז ןוא ,ךלמ םעד טשטנעגעג ןּבָאה יז ןוא ,קלָאפ סָאד טקישעגקעװַא רע טָאה גָאט ןטכַא ןפיוא **
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 ןטמַארעגפיוא ןַא טימ ןּוא עכעליירפ ןטלעצעג ערעייז

 ןייז ּוצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ןטּוג םעלַא רעביא ןצרַאה

 .לארׂשי קלָאפ ןייז ּוצ ןּוא ,ןדוד טְכעֶנק

 ןעיוב טקידנעעג טָאה .המלש א ןעװעגו זיא סע ןוא : זי

 -טעי ןּוא ,ךלמ ןופ וה סָאד ןוא טָאג ןופ זיוה סאד

 ,ןכַאמ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןהמלש ןופ טסּולעג * רעדעװ

 יװ ױזַא ,לָאמ טייווצ ַא ןהמלש וצ ךויוואב טָאג ךיז טָאה*

 טָאה | טָאג ואי | .ןועבו ןיא םיא ּוצ ןזיװַאּב דיו טָאה רע

 ןּוא הליפת ןייד טרעהענוצ באה ךיא טגָאועג םיא וצ

 ּבָאה ךיא :רימ רַאּפ ךטעבענ ט טסָאה יד סָאװ השקב ןייד

 וצ ,טיובעג טסָאה וד סָאװ ויוה עקיָאדסָאד טקילײהעג

 ןוא וא עניימ ןוא :קיבייא ףיוא ןטרָאד עמ ןיימ ןָאט

 ביוא ,וד ןואי .געט עלַא יי ןטרָאד ןלעװ ץראה ןיימ

 -עג ןיא דוד רעטָאּפ יד יװ יֹזַא רימ רַאפ ןיינ טסעוו וד

 -רַאפטכער טימ ןּוא ןצרַאה ןופ טײקצנַאנ טימ ,ןעגנַאג

 -ןלױפַאב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןאט וצ ,טײקיט

 םיכלמ

= { 

 ווו ,ט | | א

 הפטל לע בֵליִבושְו םיִחָמְׂש םֶליִלָהֶאְל וכליו למה
 - עְמַע לאש בע דול הֶוהי הׂשֵע שא

 ט
 דגה תיא הָוהָ;תיב-תֶא תונבל הֹמלְׁש תלכי יה
 ארי :תושעל ץפה רֶׁשֲא המלש קשַחלָּכ או
 :ןועְבנְּב ויָלֵא הֶאְרְג רֶׁשֲאַּכ תינש המלְׁש--לֶא הי
 .תְנהְּת--תֶאְ ָךֶֶפְת--תֶא יִתְעַמְש ויָלֵא הֶזהִי רמאמ
 רִׁשֲא תה תִיַַּה-תֶא יְִּׁשְַקִה נפל הֶּתִתְתִה רֶׁשֲא
 | -לָב םש יב יִנָע ּויָהְו םלועדדע םשיִמָש םושל הָתְנּב
 בָא דד ְךֶלֶה רֶׁשֲאַּכ ינָפל ךלת"סא התאו :םיִמָיַה
 יטָפְשִמו יקח דיתיוצ רש לֶכּכ תושעל רֶשיִבו בבל
 םֶלעֶל לֵאָרׂשי-לַע ֵָתְכלְמִמ אֵמִּכ-תַא יתמקהו :רֹמְׁשִּת
 שיא ל תָרְכאְל רמאל ל ְךיִבָא רוָד-לַע יתרה רֶׁשֲאַּכ
 ינֲַאַמ םֶכיְֵבּ םַּתַא ןּובְׁשִּת בושדסא :לֵאָרְִׂיאֵּסִּכ לעמ
 םָתְכַלַהְו טְכינְפִל יתַתְנ רֶׁשֲא יקח יתוצמ ּורְמָׁשִת אֵלו
 .יִתְרְכִהְו :םֶהָל םַתיִוחְּפְשַה םירחא םיָהלֲא םָּתְרַבַע
 -רֶאְו םָהְל יִּתַתָנ רֶׁשֲא הָמדֶאָה ינפ לפמ לארשידתַא
 ימ ינפ לעמ חלשא ימשל יִתְשדקה רֶׁשֲא תיבה
 הָיָה הזה תִיַּבַהְו :םיִּמַעה-לֶכְּ הנשל לשמל לארי
 הרָׂשָע הָמ-לַע ּולְמָאְו קרש םשי וילָע רבב יל
 רֶׁשֲא לַע ּורְמֶאְו :הוה .תיבלו תאוה .ץֶרֶאָל הֶכָּכ הָוהְי
 ץראמ \ טתְבַאהתא איצוה רֶׁשֲא םהיַהְלֶ הָוהְייתֶא ּובְוָ
 . םדבעו םָהָל ֹהּתִשִַו םילחא םיקלאב ! וקוחיו םירָצִמ
 -  +עאה הָעְרְה-לּכ תא םֶריִלָע הָוהְ איֵבַה ןבילַע
 ינָׁש--תֶא המלש הָנְב--רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרְשֶצ הָצְקִמ יהי

 -צידלִמ םֶריִח :ךלמה תיִּב"תֶאְו הָוהְי תיתֶא םיִּתְּבַה אי
 בֶהוּו םיִׁשֹורְב יצֶעַבּו םיִָרֲא יצעפ המלש"תֶא אָשְנ

 לעוו* .,ןצעוענ עניימ ןוא םיקוח עניימ ןטיה טסעוו ּוד זַא

 לארשי רעביא הכולמ ןייד ןּופ ןָארט םעד ןלעטשפיוא ךיא

 יוק החתשה 0 ,ט 2 'ס ,ה רעטָאפ ןייד וצ טדערעג ּבָאה ךיא יו יו :קיבייא ףיוא

 ןרעקּפָא רעּבָא בוא" ,לארׂשי ןופ ןָארט םעד ןופ ןַאמ ַא ךרעװ ןטינשרַאפ טינ ריד טעװ סע א וצ יא רוד

 ןצעועג עניימ ,טָאּבעג עניימ ןטיה טינ טעװ ןוא ,רעדניק ערעייֵא ןּוא ריא ,רימ רעטניה ןּופ ןרעקּפָא ךיז ריא טעו

 ךיא לעװי ,ײז ּוצ ןקּוּב ךיו ןוא ,רעטעג עדמערפ ןעניד ןּוא ןייג טעװ ריא ןוא ,ךייַא רַאפ טגיילעג ּבָאה ךיא סָאװ

 -עג ּבָאה ךיא סָאװ ויוה סָאד ןּוא ,ןבענעג "יז ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ןּופ טכיועג םעד ןופ לארשי ןדײנשרַאפ

 "ענ ַא רַאפ ןּוא טרָאװכירּפש ַא רַאפ ןרעװ טעװ לארשי ןּוא ;םינּפ ןיימ ןּופ ןפַאשּפָא ךיא לעװ ,ןעמָאנ ןיימ ּוצ טקילײה

 םיא טייג סָאװ רעכעלטיא טעוו ,ןביוהרעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ויוה עקיזָאדסָאד ןוא* .רעקלעפ עלַא ןשיווצ טעּפש

 דנַאל ןקיזָאדמעד ּוצ יוזַא ןָאטענ טָאג טָאה סָאװרַאפ :ןגָאז ןלעװ יז זַא ןוא ;ןרעצּומש טעוו ןּוא ,ןקערשרעד ךיז ייּברָאּפ

 ערעייז ןויוצענסיורַא טָאה סָאװ ,טָאג רעייז הוהי ןוָאלרַאפ ןּבָאה יז סָאװרַאפ :ןנָאז ןעמ טעוו * זיוה ןקיזָאדמעד וצ ןּוא

 = םּורד ;טנידעג ייז ןּוא יז ּוצ טקּוּבעג ךיז ןּוא ,רעטעג עדמערפ ןָא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,םירצמ דנָאל ןּופ ןרעטלע

 - .וייב עקיזָאדסָאדלַא יז ףיוא טכַארּבעג הוהי טָאה

 סָאד ןוא ,טָאג ןופ ויוה סָאד ,רעזייה עדייּב יד טיוּבעג טָאה המלש סָאװ רָאי קיצנַאװצ ןּופ ףוָס םּוצ ןעוװעג זיא סע ןּוא = -

 דלָאנ טימ ןוא ץלָאהנסערּפיצ טימ ןּוא ץלָאהרעדעצ טימ ןהמלש טגרָאזַאּב טָאה רוצ ןופ ךלמ רעד םריח -ךלמ ןופ זיוה



 = רע םיִרְׂשֶע רחל המלְׁש דל | ןתי זַא וְפַהיִל לכ ף
 ביםיִלָעֲה-תֶא תוארל רצמ םֶריִח אֵצ + ;ליִלָנַה ץֶרַאּב
 גזרמ רֶמאֹה .:ווָניֵעְּב ושי אֵלְו המלש ולח ןתנ רשא |
 ץרא םֶהָל ארק יִחָא "ל הֶּתתָנירֶׁשֲא הֶּלֵאָה םיִרָעָה |

 די האמ למל טרה חלשמ | :הזח םֶַה דע לּובְּ
 ומ למה | הלְעָה רֶׁשֲא סמה"רבד הו :בֶהְז רֵּכִּכ םיִרָׂשְֶ
 תֶאו אולּמַה-תֶאזֹותוִּב-תֶאְו הי תיּבדתא תובל המלש
 טהערפ  רֶונִתֶאְווּדְנְמִתֶאְו .רֹצָח-תֶאְו םלָׁשּוהְי תַמֹוח
 דערָאוׁשֵאָב הָּפְִׂשִו רזא דכְלמ הָלָע םִירְצִמִדלִמ
 תשא ותבְל םיחלש ּהָנְתַו גָרֶד ריִעְּב בשיח נענה

 יי תֶאְו :ןתהַּת רח תיֵּבתֶאְ ר"ת המלש ןֵבָ :הָמֹלְׁש |
 .ש תֹונְכְמִּמַהיר-לָּב תאְ :ץֶרָאְּברְבְדִמפ מ "תא תֶלֶעַּב
 .םישרפה יִרָע תֶאְו בָכְרֶה יִהָע תאו המלשל יִיָה רֶׁשֲא |
 ןוְבִלִבּו םלשוריפ תנְבִל קשח רֶׁשֲא המלש שח תאו
 כ יתחה ירמָאָהְדִמ רֶתֹוּנַה על ותלשממ ץרא לָבְב
 ; הדֶּמָה  לֵאְרְׂשִי יִנָמִמאְל רֶׁשֲא יסוביה| יוחַה .יזרפה
 יפ יִנב ולכייאל רֶׁשֲא ץֶרָאָב םֶהיֵרֲחַא בס רֶׁשֲא םֶהיֵנְּב
 יה דע דבע-סַמְל המלש םלעיו םמירחהל לֵאָרְׂשִי

 בכ שנא םהדיּכ דָבָע המלש ןֵת האל לארי יֵנְּבִמּו :הָוה -
 :וישרפו ֹוּבְכר יִרְׂשְו וישילשו וירשו ויָדְבִעַו המחלה

 גב הע הָכאְלמַהלע רֶׁשֲא םיִבָצּוה יֵרְׂש ! הלא |
 הדְכאָלְמַּב םישעה םֶעְּב םיִרֹרָה תוֶאמ שמחו םישמח
 רכ הנישא הָחיּבְ"לֶא ד ריעמ הָתְלָע הערפרתב ךא
 מג ₪ הכ םימעּפ שלש המלש הלעהו + :אולמַהחתא הָנָּב זַא הל

 .זדתול הָנָּב רֶׁשֲא הכומההלע םיִמָלְׁשּו תולע הֶנָשּב
 ט ינֲאְו :תִיּבַהדתֶא םלש הוי ינפל רֶׁשֲא ותא רימקהו
 - תאית רׁשֲא רודי המלש ךְלֶמה הֶׂשָע

 ? מרת = = קיזב מק וי

 ;רֶוָנ .ןוא ,ֹודְנמ ןוא ,רּוצָח ןּו ;םִיַלָׁשּורי

 המלש ךלמ רעד :לָאמטנעד טָאה-גנַאלרַאפ ןייו לא טיול
 א < .לָילָג;דנַאל ןיא טעטש קיצנַאווצ ןעמךיח .ןּבעגעג
 סָאװ טעטש יד ןקּוקּוצנָא רֹוצ ןּופ ןעמוקעגסױרַא זיא םֶריח
 ןלעפעוליוו טינ ןענַײז יז ןוא ,ןּבעגעג םיא טָאה המלש
 | סָאד ךעעו סָאװ טגָאזעג טָאה רע ןּוא +4 .ןגיוא ענייז ןיא
 ?רעדורב ןיימ ,ןּבענעג רימ טסָאה ּוד סָאװ טעטש רַאפ
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב לּובָּכ דנַאל ייז טפּור עמ ןּוא

 ןוא טרעדנוה | ךלמ םעד טקישעג טָאה םֶריח ןּוא 5
  .דלָאג רענטנעצ קיצנַאװצ |

 רעד סָאװ וניצ .םעד טימ השעמ יד יא סָאד ןּואי* =
 .זיוה .סָאד .ןעיוּב וצ ידכ ,ןעמונעגפיוא טָאה המלש ךלמ
 | ןופ רעיומ יד וא ,אולמ םעד ךוא ,זיוה ןייז ןוא , טָאג ןופ

 .רעד הערַּפ יי |
 ןעננֹוװצַאּב :טָאה ןּוא ,ןעננַאנעגֿפױרַא ןיא םִיַרצִמ ןופ ךלמ
 ינֲעַנֹּכ םעד ןוא ,רעייפ ןיא טנערּברַאפ יז טָאה ןוא ,רֵז

 -טעגרהעגסיוא רע.טָאה ,טָאטש רעד ןיא ןסעועג זיא סָאװ
 סהמלש ,רעטכָאט ןַײז וצ ןדג ןיא .ןּבעגעג יז טָאה רע ןוא
 -רעטנוא יִד ןוא ,רָזָנ טיוּבעגּפָא טָאה המלש ןּוא" .ּבײװ
 ,רּבדמ ןיא ְךֹומדַּת ןּוא ,תֶלֲעַּב ןוא 8 .ןורוחיתיִּב עטש
 טָאה המלש סָאװ טעטשרעלכייּפש עלַא ןוא 5 ,דנַאל ןיא

 רַאפ ' טעטש * יד וא ןגעװטַײר ר .רַאפ | טעטש יד ו א ,טַאהעג |

 הנַאל :ןצנָאג א ןּוא א .ןּבל ןפיוא ןוא < .םילוהי ץ ןיא ןעיוב
 -עגרעּביא;זיא סָאװ קלָאפ עצנַאג סָאד " - .הלשממ ןייז ןּופ

 ןופ רעדניק יד ןופ .ןעװעג טינ .ןענײז סָאװ ,יסּובי םעד ןוא ,יומ םעד ,יורפ םעד ,יּתִח םעד ,ירימָא םעד ןופ ןבילּב
 טנעקענ טינ יז ןּבָאה לארׂשי ןופ רעדניק יד סָאװ ,דנַאל ןיא יז ךָאנ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ רעדניק ערעייז יי-לארׂשי
 | טָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןופ רעּבָא : גָאט ןקיטנייה ףיוא ויּב טכענקוניצ רַאפ ןעמונעג המלש טָאה "יו ,ןקיליטרַאפ
 -טפיוה ד ענו ןוא ראה עו וא , ,רעעיד עצה ןוא ,טייל המחלמ יד ןעוועג ןענייז ייז רָאנ :טכענק ןייק טכַאמעג טינ המלש
 7 .רעטייר ענייז ןוא ןגעווטייר ענייז רעּביא ןרַאה יד ןוא , ,טױל

 ןבָאה סָאװ קיצפופ ןוא טרעדנוה ףניפ :טעּברַא סהמלש רעּביא סָאװ עטלעטשעגרעביוא יד ןעוועג ןענייז סָאד *
 שתק תק רעה קש סנש 8 סנט עדה איד .טעּברַא יד טוט סָאװ קלָאפ םעד רעביא טקיטלעװעג |

 | יסנעד רע טָאה ,טיובעג ריא רַאפ טָאה רע סָאװ זיוה ריא ןיא טָאטשיסדוד ןּופ ףױרַא ויא רעטכָאט סהערפ רָאנ יו *
 / | = .אָולַמ םעד טיוּבעג לָאמ

 רע \ סָאװ | חבומ | םעד ז ףיוא  רעפפָאדירפ .ןוא רעפּפָאדנַארּב רָאי יא לָאמ יירד ןעננערבפיוא טנעלפ המלש ןּוא :
 | 7 .טָאג רָאּפ סָאװ זחּבומ םעד ףיואנ ייברעד ןרעכייר ןּוא , טָאג ּוצ טיוּבעג טָאה
 | "7 = = זיוה סָאד טקידנָערַאּפ רע טָאה יװַא | =
 דנָאל ןיא ,ףוסדמי ןופ נערב ןפיוא תולָא יב סָאװ .רָבְוְדֹויצֶע ןיא המלש ךלמ רעד טכַאמענ טָאה ןפיש ךיוא = = =
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 ענייז ןפיש יד טימ טקישעג טָאה םָריח ןּוא"" .םֹודָא

 סהמלש טימ ,םי םעד ןענעק סָאװ טיילפיש ,טכענק

 ןּבָאה ןּוא ,ריפוא ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןּוא = .טכענק

 קיצנַאװצ ןּוא טרעדנוה ריפ ,דלָאנ ןטרָאד ןּופ ןגירקעג

 .המלש ךלמ םּוצ טכַארּבעג ןּוא ,רענטנעצ

 גנורעה יד טרעהעג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּוא' 6

 יז ןּוא ,טָאג ןּופ ןעמָאנ םעד ןגעװ ןּופ ,ןהמלש ןּופ

 זיא יז ןּוא* .ןשינעטער טימ ןווורפ וצ םיא ןעמוקעג זיא

 ,הנחמ רעסיורג ַא רעייז טימ ִיַלָשּורי ןייק ןעמוקענ

 ןוא ,ליפ רעייו דלָאג ןוא םימשב טימ ןדָאלעגנָא ןעלמעק

 טָאה ןוא ,ןהמלש ּוצ ןעמּוקעג ויא יז ןּוא .ןייטשענ רעייט

 . ןיא ריא ייּב ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןגעװ םיא וצ .טדערענ

 ;ןכַאז עריא עלַא טגָאזעג ריא טָאה המלש ןּוא* .ןצרַאה

 לָאז רע סָאװ ,ךלמ םעד ןּופ ןליוהרַאּפ ךַאז ַא ןעוועג טינ

 יד ןעועג טָאה ָאבש ןּופ הּכלמ יד ןּוא + .ןגָאז טינ ריא

 "עג טָאה רע סָאװ ויוה סָאד ןּוא ,ןהמלש ןופ המכח עצנַאג

 ענייז ןּופ ןציז סָאד ןּוא ,שיט ןייז ןּופ ןסע סָאד ןּוא ,טיוב

 ערעייז טימ םיתרָעמ ענייז ןופ ןייטש סָאד ןּוא ,רענידפיוה

 -דנַארּב ןייז ןוא ,סרעטסײמקנַארט ענייז ןּוא ,םישּוּבלמ

 ןּוא ,זיוה סטָאנ ןיא ןעגנערבפיוא טגעלפ רע סָאװ רעפּפָא

 .ןּבילּבעג טינ םעטָא ןַא רעמ זיא ריא ןיא

 .המכח ןייד ןגעװ ןּוא ןעגנוריפ ענייד ןגעװ דנַאל ןיימ ןיא טרעהעג ּבָאה
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 ויָדָבֲע"תֶא יִנֲאַּב םָכיֵח החלש !םֹוִדָא ץֶרָאְּב ףוסדִי תפְׂש כ

 הָריפוא ּואָבָו :המלש ידבע םע יה יִעְרִי תוינָאיׁשְנַא חנ
 -לָא ּואְביַו רָּכִּכ םיִרְׂשֶעְו תֹוָאְמיעַּבְרַא בה םֶּׁשִמ ּוחְקִו

 :המלש למה
. 

 אֵבָּתַו הָוהְי םשל המלט עַמׁש-תֶא תעמש אָבָשתַכְלַמּו א
 יִּלַמָנ לאָמ דַבָּכ חב הָמלָׁשורְי אָבְּתַו :תודיחב ותפנל ג

 -לָא אֹבְּתַו הָרָקְי ןֵבֶאְו דָאְמ-בַר בה םיִמְשְּב םיִאָׂשִ
 "דע :הָבְבְל הי רֶׁשֲא-לְּכ תא וילא רֵּכְַּתַו הבלש ג

 ףלמהְךמ םלָעְנ רֶבָד הָיְהיאִלְהיֶרָבְּד-לַּכ-תִא הָמלש הל
 תֶמְכָחילָּכ תֶא אָבׁש-תַּכלִמ אָרִתַו :הל דגה אל רֶׁשֲא ד
 וידבע בשומו ונָהְלְׁש לכָאמו הב רֶׁשֲא תִיַּבַהְו המלט 1

 הלעש רשא ֹומְלָעְו ויקשמּו םֶהיִשְּבְלִמו ופרשמ דמעמו
 ְךלֵמַה-לָא לֶמאֹּתַו :חור דוע הב הָיְה-אלְו הוה ,תיֵּב
 = לע ירָבִדְילע יצְרַאְּב יתָעמְש רֶׁשֲא רֶבָּדַה הָיָה תָמָא
 הָיְִרַּתַויִתאָּב-רֶׁשֲאַדע םיִלָבּדל יִּתְנמאהדאַלְו :ְךֵתָמְכָח
 -טלָא בו מַה תפסה יצחה יל"דנהדאל הֶוהְו יִניֵע
 ְךֶדָבִע יִרְׁשַא ּךיִׁשְנֶא יֵרְׁשַא יִּתְָמָׁש רֶׁשֲא הָעּומְׁשַה
 יהָי !ּךְחָמְכָה-תֶא םיִעְמְׂשַה ריִמָּת לנפל םיִדְמְעָה הָלֶא
 לארשי אפְכ"לע ךתַתל בץּפַח לָשָא ְךּורָּב ל מלאה הֶוהְ
 תישעל ךלמל ךמישיו םלעְל לארשידתא הָיהְי תַבָתַאְּב
 בֶהָז רכפ | םיִרְֶׂעְו הָאֵמ ךלמל ןפתו !הָקָדְצּ טֵּפְׁשִמ
 אּוָהַה םשבכ אָב אֵל הרי ְבָאְו דאמ הָּבְרַה םיִמָׂשְבּו

 םְו !הָמֹלְׁש ֵלֶמִל אָבְׁשתַּכְלְמ הָנְָנ-רֶׁשֲא ברל דוע א
 יֵצֵע רופאמ איכה ריפואמ בָהְז אָׂשְנירְׁשֲא םִח יִנֲא

 ָצֲעיִתֶא ךֶֶּמַמ שעינ !הרָקִי ןְבֶאְו דָאְמ הֶּבִרַה םיִנְמַלַא :'
 תְְכְו ךלֶמה תבל הָוהי--תבְל דַעְסִמ םיְִמְלַאָה

 יי
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 יוק ותושמ 'ה ,י

 ךיא סָאװ דיירעג סָאד ןעװעג זיא תמא :ךלמ םּוצ טגָאזעג טָאה יז ןוא"

 רעטרעװ יד טביולגעג טינ ּבָאה ךיא ןואי

 .ןרָאװעג טלײצרעד טינ טפלעה ַא זיא רימ טשרע ;ןעזעג ןּבָאה ןגיוא עניימ ןוא ,ןעמוקעג ןיּב ךיא ןענַאװ יב

 עקיזָאדיד ּוצ ליֹוװ ,טײל ענייד ּוצ ליֹוװּי .טרעהעג ּבָאה ךיא סָאװ גנורעה יד סטוג ןוא המכח ןיא רעּבירַא טסגייטש

 ךיד טָאה סָאװ טָאג ןייד הוהי ןייז לָאז טּבױלעג" .המכח ןייד ןרעה סָאוו ,דימת ריד רַאּפ ןעייטש סָאװ ענייד טכענק

 "עג ךיד רע טָאה םורד ,לארשי ביל קיּבײא טָאה הוהי לײװ .לארׂשי ןּופ ןָארט םעד ףיוא ןצעזוצפױרַא ךיד טרעגַאּב

 .טײקיטכערעג ןּוא טכער ןָאט ּוצ ,ךלמ ַא רַאפ טכַאמ

 .ןייטשעג רעייט ןּוא ,ליפ רעײז םימׂשּב ןּוא ,דלָאג רענטנעצ קיצנַאװצ ןוא טרעדנּוה ךלמ םעד ןּבעגעג טָאה יז ןּוא יי

 .ךלמה המלש ּוצ ןּבעגעג טָאה ָאבש ןּופ הפלמ יד סָאװ םִימׂשּב ענעי יו ליפ ױזַא ןעמּוקעגנײרַא טינ זיא רעדיוו לָאמנײק

 ץלָאהלַאדנַאס ריפוא ןופ טכַארּבעג ןּבָאה ,ריפוא ןופ דלָאנ טריפעג ןּבָאה סָאװ ןעמָךיח ןופ ןפיש יד ךיוא ןוא יי

 זױה םעד רַאפ סרעדנעלעג ץלָאהלַאדנַאס םעד ןופ טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןּוא *  .ןייטשעג רעייט ןוא ,ליפ רעייז



 27-13 ,י

 דע הָאְרִנ אלו טינמלַא יצָע ןְכיאָב אל םיִרְשל םילָב
 ו -לָכ-תֶא אָבְׁשתְַּלַמְל ןֵתָנ המלְׁש למה הוה םויה
 למה ר ךְָּכ הלך רֶׁשֲא דַבְלִמ הָלֶאְש רֶׁשֲא הָצְפָה
 :ָהיֶדְבַעַו איק .הָצְרַאְל דלתו פת ל .המלש
 תואמ שש תֶחֶא הָנָׁשְּב המלשל אָּבירֶׁשֲא בָהְוה לֵקְׁשִמ
 ₪ רֵחְסִמּו םיִרְּתַה יׁשְנַאְמ לכל :בֶהָז רֶּכִכ ׁשֶשְ םישש
 ש ךֶלֶּמַה שפו :ץֶרָאָה תוחפו בֶרֶעָה יִכְלַמילמְו םִלְכְרָה
 הָלֵַי בֶהְו תֹוָאמיׁשְׁש טוחש םֶהָז הָנִצ םִיִתאָמ המלט
 י טוחש בֵהָז םיִנמ תואמחשלשו ּוְחֶאָה הָנצַה--לַע
 יףלפה םגתמ תֶחֶאָה מ טַה-לַע הָלֲעַי בה םיִנָמ תֶׁשֵלׁש
 זי ּוהָפצַו לד ןָשדאָּ ךלמה שעמ :ןוְבְלַה רע תב
 טי יֵמְּבַל ליִנָע שאלו הסּכל תולעמ שש :ופמ בָהָו
 תֹויָרָא םינשו תֶבָׁשַה םֹוָקָמ-לֶא הָזִמּו המ תֹרָיְוויָדָחֲאְמ
 כ ֶׁש םיִרְמִש םִיָרָא רש םִינָׁשּו ;תֹדיַה לֶצִא םיִדְמְ
 !תֹוָכָלְמַמילָכְל ןכ  הֲעַנ-אל הומו המ תֹלְַּמַה ששלט
 מַה הכשמ יב לכ
 .זרמלש ימיפ בָשחְנ אֶל ףֶסֶּכ ןיא ר םֶהָזןֹנְבְלַה
 בכ שכיח יִנֲא םִע כ למל שישרת יִנֲא לפ :הָמּאְמְל
 ףֶסָכְו בָהְ תאשנ שישְרת יָא ! אֹוָבָּת םיִנָׁש שלשל ֹתַחַא
 וכ יֵלָּכִמ הֹמלְׁש לפה לדו םייִכְתו םיפקו טיִּבְַנָׁש
 דכ =תֶא םיִׁשָקַבְמ ץֶרֶאָה-לָכְו + ּוהָמְכָחלּ רָשע ץֶרָאָה יכלמ
 וָכלְּב םיַהלֶא ןֵָנרֶׁשֲא והָמְכָח-תֶא ַעֹמְׁשִל המלש ינְמ
 הכ תומְלְשּ בו יל הֶסָכייֵלְּכי ֹותָחְנִמ ׁשיִא םיִאיִבְמ הָּמֵהְו
 :הנשּפ הָנָש"רבד םיִרְרְפּו םיקוס םיִמָׂשְבּו קשת
 וכ תואָמדעַבְרַאְו .ףלא וטדיהיו םישרפו בקר המלש ףסאה
 דםַעְו בֶכָרָה יִרָעְּב םחְנַנ םישְרפ ףלא רשע םָכְ
 : שי ףֶקּכַה-תֶא למה ןפמ ּוםָלָׁשּוריִּב למה

 | ףילא תחת איהכ < טי קימ מק

 די יהי

 אכ רַעי-תיִב לכ לפי םֶהָז המלש ד
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 ןרַאטיג ןּוא ןפרַאה ןּוא ,ךלמ ןּופ ויוה םעד רַאפ ןּוא טָאג ןופ
 -ןײרַא טינ זיא ץלָאהלַאדנַאס עכלעוַא .סרעגניז יד רַאפ
 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיּב ןרָאװעג ןעזעג טינ ןוא ןעמוקעג

 ןופ הפלמ רעד ןּבעגעג טָאה ךלמה המלש ןּוא '*
 סָאװ ץּוחַא ,טגנַאלרַאפ טָאה יז סָאװ רענַאּב ריא לַא ָאבש
 המלש .ןופ טנַאה רעטיירּב רעד טיול ןּבענעג ריא טָאה רע
 -עגקעװַא זיא ןוא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה יז ןוא .ךלמה

 .טכענק עריא ןוא יז ,דנַאל ריא ּוצ ןעגנַאג |
 ןעמוקעגנירַא ויא סָאװ דלָאג םעד ןּופ גָאװ יד ןּוא !*

 | ןּוא טרעדנוה סקעו ןעװעג ויא ,רָאי ןייא ןיא ןהמלש יב
 טייל יד ןּופ ץּוחַא* ;דלָאג רענטנעצ קיצכעו ןּוא סקעז
 ,טײלסלדנַאה יד ןופ רחסמ םעד ןּופ ןוא ,רערָאּפמּורַא יד
 ןופ ןוא ,רעקלעפ עטשימעג יד ןּופ םיכלמ עלַא ןּופ ןּוא
 0/0 .ןטשריפדנַאל יד

 טרעדנוה יי ייװצ טכַאמעג טָאה ךלמה המלט ןּוא י*
 -דלָאג טרעדנוה סקעז ;דלָאג םענעגָאלשעג ןופ סרעצנַאּפ
 טרעדנוה יירד ןוא יי .רעצנַאּפ ןייא ףיוא קעװַא ויא קיטש
 קעװַא זיא דלָאג הָנָמ יירד ;דלָאג םענעגָאלשעג ןופ ןדליש
 טלעטשעגנירַא יז טָאה ךלמ רעד ןּוא .דליש ןייא ףיוא
 יב .דלַאוְדֹונְבל ןּופ זיוה םעד ןיא

 ןּופ ןָארט ןסיורג ַא טכַאמענ טָאה ךלמ רעד ןּוא י*
 .דלָאגניג טימ ןגיוצעגרעּביא םיא טָאה ןּוא ,ןייבנפלע
 -כעלייק ַא .ןוא ,ןָארט םּוצ ןעוועג ןענייז פערט סקעויי
 ןוא ;ןטניה ןופ ןָארט םעד רעביא ןעוועג זיא ּפָאק רעקידי

 .דטנעה יד לב ןענַאטשעג ןענייו ןבייל ייװצ ןּוא ,ןציז םּוצ טרָא םעד ןופ ןטייו עדייב ףיוא ןעװעג ןענייז .ךעלטנעה

 .טייז רעדנַא רעד ןופ וא טײז רעד .ןּופ ,פערט סקעז יד ףיוא ןענַאטשעג ןטרָאד ןענייז ןבייל ףלעווצ ןוא * .ךעל

 .ךיירגיניק ןייק ןיא ןרָאװעג טכַאמעג טינ ויא סָאװ-ױזַא

 ךלַאװְדֹונָבל ןופ ויוה םעד ןופ םילּכ עלַא ןוא ,דלָאנ ןופ ןעװעג ןענייו ךלמה המלש ןּופ םילּכ-קנירט עלַא ןוא <
 | םורָאװ** ,טשינרָאג רַאפ טנכערעג ךיז ןהמלש ןופ געט יד ןיא טָאה סָאד ;רעּבליז ןייק ;דלָאג ןטכע ןופ ןעװעג ןענייז

 ןפיש-שישרַּת יד ןגעלפ רָאי יירד ןיא לָאמ ןייא .ןעמְךיח ןופ ןפיש יד טימ ,םי ןפיוא ןפישדשישרַּת טַאהעג טָאה ךלמ רעד |
 | | .סעװַאּפ ןוא ,סעּפלַאמ ןוא ,ןייבנפלע ,רעּבליז ןוא דלָאג טימ ןדָאלעגנָא ןעמוק |

 עצנַאג יד ןוא** .המכח ןיא ןּוא רשוע ןיא דרע רעד ןּופ םיכלמ עלַא ןּופ רעסערג ןעוועג זיא ךלמה המלש ןּוא == =
 ןּבָאה יז ןּוא** .ןצרַאה ןייז ןיא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאנ סָאװ המכח ןייז ןרעה ּוצ ידּכ ,םינפ סהמלש טכּוזעג טָאה טלעוו
 ,דרעפ ,םימשב ןּוא ,ןפַאװ ןוא ,רעדיילק ןוא ,םילפ ענרעדליג ןוא ,םילּכ ענרעּבליז ,הנתמ ןייז רעכעלטיא טכַארּבעג
 .,רָאי ןיא רָאי ,ןעלוייאליומ ןּוא

 | ןןעוטיײר טרעדנוה ריפ ןּוא טנויוט טַאהעג טָאה רע ןּוא ;רעטײר ןוא ןגעװטײר טלמַאועגנָא טָאה המלש ןּוא "=
 -.םִיַלָשּורי ןיא ךלמ םייּב ןוא ,ןגעווטייר רַאפ טעטש יד ןיא ןָאטעגניהַא יז טָאה רע ןּוא .רעטײר טנזיוט ףלעווצ ןוא

 ױזָא .טכַאמעג רע טָאה ןרעדעצ ןּוא ,רענייטש יװ יװַא םִיַלָשּורי ןיא רעּבליז טכַאמעג טָאה ךלמ רעד ןוא"
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 ןיא ,גנורעדינ רעד ןיא סָאװ רעמייבנוייפ עדליוו יד לוו
 5 יי : טייקליפ

 המלש סָאװ דרעפ יד ןּופ םּוקסיורַא רעד ןוא*

 יד ;הוק ןופ ןוא | םִיַרצִמ ןופ ןעוועג :זיא ,טַאהעג טָאה

 .טלָאצעג רַאפ הוק ןופ ןוירק רז ןלעלפ ךלמ ןופ םירחוס

 ןעגנַאגעגסױרַא ןוא ןעמוקענפיורא זיא ןגָאװטײר א ךואי 2

 ַא ןוא ,קיטשרעבליז טרעדנּוה סקעו רַאפ םִיַרצִמ ןופ

 רַאפ ןכײלגסעד ןּוא :קיצפופ ןוא טרעדנוה רַאפ דרעפ

 ,םָרַא ןופ םיכלמ יד רַאפ ןּוא , םיּתָח יד ןופ םיכלמ עלַא

 .טנַאה רעייז .ךרוד ןעננערבסיורַא ןעמ .טנעלפ

 -דמערפ ליפ טַאהעג ביל טָאה ךלמה המלש ןואי .א85

  :רעטכָאט סהערַּפ ץּוחַא .,רעּבײװ ענערָאּבעג

 ןופ * ;עשיּתִח ,עשינודיצ ,עשימּודָא ,עשינומע ,עשיבָאֹומ

 ןופ רעדניק יד טגָאזעגנָא טָאה טָאנ סָאװ רעקלעפ יד

 טינ לָאז יז ןוא , ,ייז ןשיווצ ןעמּוק טינ טלָאז ריא :לארשי

 ץרַאה רעײֵא ןגינפָא רעכיו ןלעװ 2 :יא ןשיווצ ןעמוק

 ןיא טפעהַאּב ךיז המלש טָאה יז ןָא .רעטעג ערעייז ךָאנ

 רעּביײװ טרעדנוה ןּביז טַאהעג טָאה רע ןוא* .טפַאשביל

 ענייז ןוא ,רעבײװסּפעק טרעדנוה יירד ןוא| ,סעטעירָאה

 ןעװעג זיא סע ןוא * .ץרַאה יי טניינעגּפָא ןּבָאה רעב

 רעּבײװ ענייז ןּבָאה ,רעטלע סהמלש .ןופ טייצ רעד ּוצ

 = .ץרַאה ןייז ןוא ,רעטעג עדמערפ ךָאנ ץרַאה ןייז טְגיינגְּפָא

 .ןדוד רעטָאפ ןח ןּופ ץראה סָאד יוו יוװַא ,טָאג ןייז הוהי טימ ץנַאג ןעוועג טינ .ןיִא

 13 ;אי--28 ,י א םיכלמ

 !םֶרָל הָלִפְַּׁב-רֶׁשֶא םיִמקְׁשַּכ ןַתָנ םיזרַאה תֶאְו םיִנְבֲַּכ

 ירחס הקמ םִיָרְצִּמִמ המלשל רֶׁשֲא םיִסּוּטַה אָצֹומּו חכ

 | דְְָרִמ אצתו הלעהו !ריִחְמִּב הוקמ ּוחְקִי למה טכ

 ;הָוהְי הוִצ-רֶׁשֲא תא רַמָׁש אלו םיִרָחֲא

 ןֵכָו הָאֵמּו םיִׁשִמֲחַּב סוסְו ףֶסָּכ תֹוָאֵמ ששב םירצממ

 :ואְצֹי םֶדָיּב םֶרֶא יְִלַמָלּו םיתחה יכל
 אי

 הָעְרַּפ-תַּב-תֶאְו תומר תֹוּיַרְכִנ םושנ בַהֶא המלט למה
 רֶׁשֲא םִיֹגַהְדִמ :תיתח תינדצ תימדא תֹוינַמַע תויבאומ

 ש+ ₪

 קצל םֵהְו םֶהָב ואָבְתיאְל לָארשי בלא הוהידרמא

 םֶהֶּב םֶהיֵהְלֶא יִרֲחַא לכל ופי ןֵכָא םֶכָב ּואֵבָי

 תֹואְמ עֶבֶׁש תורש םיִׁשָנ ליה ;הָבָהַאְל הָמֹלְש קב
 תרעל יה ובלא יש ושי תָֹאֵמ שלש .םישנליפו
 םיִרֵחֲא םיהלַא ירחא ובבלדתא ופה ויׁשָנ המלש תנקז
 :ויִבָא דיו בֵבָלְּכ ויָתלֲא הָוהְי-םִע םֵלָׁשֹוֵבָבְל הָָהאלְ
 םפלמ קמ םינדצ יהא תֶרּתְשע יֵרֲחַא המלט לו

 -;ויְבָ דוד הָוהְי יִרֲחַא
 יא א פילע רֶׁשָא רֶהְּב בָאימ ץפש שומָכל
 תוריטקמ תירְְנה ויִׁשָנ-לָכְל הֶׂשֶע כו .:ןומע נב ץקש

 הרט הָמֹלְׁשִּב הָוהְי ףּנאְתִיַ | :ןהיהלאל תֹחְּבְַמּו
 : םימִעּפ ויל הֶאְרִנה לֵאָרְׂשִי יִהֹלֲא | הָוהְי םִעָמ ובָבְל

 םיהלָא ירחא תֶבלייּתְלִבל הָוה דרבּדהדלע ולא הָוצְ
 הָוהְי רֶמאֹיַ

 יִתיִרְּב ָּתְרַמְׁש אלו מֶע תאזדתיה רֶׁשֲא ןעֶי הֹמלׁשל
 ְךילֲעַמ הָכָלְמִמַה-תֶא עַרְקָאַערְק דילע יתיוצרשא יתקחו |
 ד ןעֶמִל הָנִׂשָעֶא אל + לומיכ"דא ףדְבְַל הת
 עֶרְקָא אל הָבָלְמַּמַה-לָּכ-תֶא קר ּ!הָנָעְרְקֶאָּדנַּב ריִמּךיִבָא

 קוב ץמק / ,או

 ךָאנ ןעגנַאגעג זיא המלש ןּוא * !

 ןָאטעג טָאה המלש ןּוא* .םינומע יד ןופ טייקידרעוומוא רעד ,םֹוּכלִמ ךָאנ ןּוא ,םינודיצ יד ןופ ןיטעג רעד תֶרֹוּתׁשַע

 -סנעד' .דוד רעטָאפ ןייז יװ ױזַא ,טָאג ךָאנ ןצנַאג ןיא ןעננַאגעג טינ ויא רע ןּוא ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא-סָאװ

 וצ ןּוא ,םִיַלָׁשּורי רַאפ סָאװ גרַאּב םעד ףיוא ,בָאֹומ ןופ טייקידרעוומוא רעד ,שומכ וצ הָמֶּב ַא טיובעג המלש טָאה לָאמ

 סָאװ ,רעּבײװ עדמערפ ענייז עלַא טימ ןָאטעג רע טָאה יװַא ו ואז = | .ןומצ ןופ רעדניק יד ןופ טייקידרעוומוא רעד ,ךלומ

 יה | =  גרעטעגערעײז וצ טכַאלשעג ןּוא טרעכיירענ ןּבָאה

 = טָאה סָאװ ,לארשי ןּופ טָאנ םעד הוהי ןופ טגיײנעגּפָא ךיז טָאה ץרַאה ןייז לַײװ ,ןהמלש ףיוא טנרעצעג טָאג טָאהי =

 ןוא ;רעטענ עדמערפ ךָאנ ןייג ּוצ טינ ,ךַאו רעקיזָאדרעד ןועוו ןלױפַאּב םיא טָאה ןּוא * ,לָאמ ייווצ םיא ּוצ ןויוואב ךײ

 ןּוא ,ריד ןיא ןעװעג זיא סָאד ליוו :ןהמלש ּוצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא יי .ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ טיהענ טינ טָאה רע

 - ,ריד ןּופ הכּולמ יד ןסײרקעװַא ךיא לעװ ,ןלױּפַאּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ ןצעועג עניימ ןוא ,דנוב ןײמ טיהעג טינ טסָאה ּוד

 סדוד רעטָאפ ןייד ןופ ,ןָאט טינ סָאד ךיא לעװ נעט ענייד ןיא רעּבָא < .טכענק א .םעניד ּוצ ןּבעגקעװַא יו לעװ ןוא

 ןייא :ןסײרקעװַא טינ ךיא לעװ הכולמ עצנַאג יד רָאנ" .ןסײרקעװַא יז ךיא לעװ טנַאה סנוז ןייד ןופ .:ןגעװ



 28-14 ,אי =

 זבלשה ןעמלו יובַע דוד ןַעמִל בל ןתא דַחֶא בש
 דידַרָה תא המלל לו וה !הָוהְי טק | :ִתְרְַּב נר

 ח'+* יי

 ןט בָא שב םישדח תשש יפ .םדְאְּב לג דו
 ידדא חָרֶב :םֹרָאַּב רֶכְזלְּכ תיִרְכַהידֲע לֵאְִָׂי-לָמו
 םבִָרְצִמ אוכל ותִא ויָבָא יִדְבעְמ םיִמְדֶא םיִׁשְנאַו אוה
 ק רענ דֶרֵהַו
 ךפו \םינצמ"דלמ הָעְרְפילֶא םִיְִצַמ ואב ןאפמ םמַע
 שיִנַפְּבְזח דרה אָצְמּו :ול ןח ץראו ול רמָא םֶחָלְו תוב ל
 תרוחא ותשא תוָחָא-תֶא הָׁשִא לימי דָאְמ הֶעְרַפ
 : תַבְ תא סיִנְפְחַּת תוחַא ו דֶלָּתַו :הָריִבְגה םִיְפִַּת
 תב תַבנְג והיו הָעְרּפ תיֵּב ךְתְּב םְִפְחַת והלמנתו ונְּב
 אנ םכשדיכ םיִרצַמְּב עַמָׁש דדהו :הָעְרַפ יְִּכ ךְתְּב הֹעְרַּפ
 .ֵרָת רֶמאַָּו אבָצה"רש .בָאי תַמדיכו .ויתבאדסע לוד
 גנ קדפרפ 1ל מאט :יִצְרַא-לֶא לאו ינחְלש הֹלרַפילֶא
 דצראהלא תֶכְלְ ׁשֵּקבְמ ךוהו יִמִע רֶסָח הָּתַא-הְמ יִּכ
 גג ןטש ול םיִהלֶא םקו :יִנחְּלַׁשְּת חלש יִּכ אל | רֶמאָ

 .ידִלָמ דֶז .ערדה תאמ חרב רשא עֶדיִלָאְדְּב ןוזרהתֶא |
 דכָבֹרֲהַּב דּודָנזרש .יִהָיַו םיִׁשָנֲא ולָע ץבקו ודא הָבּוצ
 :קשמדב ומְלְמַה הפ ובשו קשה וכל םָתֹא דוד
 הדשא הָעְרָה--תֶאְו המלש יִמְ-לָּכ םָאְרְשִיל מש יהיו
 דפ םעְבְרִוש = :םָרָאלע למי לֵאָרְׂשיב | .ץקמ דד
 הָנִמְלַא השא הָעּורְצ ימא םֵׁשָו הָדְרְצַהְדִמ יתְרפֶא טָבְנ
 כ םיִרָהירְׁשֲא רֶכָּדַה ה :ךלַמַּב די םד הָמלָׁשְל דֶבָע
 רע ץֶרֶפ-תֶא נס אֹלַּמַה-תֶא הָנָּב חמלש למ דִי
 חכ חתֶא המלט אר לק רָבִג םֶעָבָרְי ׁשיִאְהְו !ויִבָא ד

 חי םיִׁשָנֲא וחי ןֶראָפ ואבו ןידממ מקו .:ןמ

 .דנַאל ןבענעג םיא ןוא

 .סיַנּפחַּת הפלמ רעד |
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 ןדוד טכענק ןיימ ןגעוו ןופ ,ןוז ןייד ּוצ ןּבעג ךיא לעװ טבש
 .::.טלײװרעדסיוא ּבָאה ךיא סָאװ םִיַלָשּורי ןגעוו ןּופ ןּוא

 םַאטשּפָא:ןכעלגיניק ןופ ןעװעג זיא רע .יִמֹודַא םעד דה ןהמלש ףיוא ןטש ַא טלעטשעגפיוא טָאה טָאג ןוא יי

 .ץא ןעװעג זיא דוד ןעו ,ןעוװעג זיא סע ןּוא
 ןעגנָאגעגפיוהַא- ויא .רעריפ-ליח רעד בָאי תעב ,םידָא
 רעדעווטעי ןגָאלשעג | .טָאה ןוא ,עטייטעג יד .ןּבָארַאּב

 וא. .םישדח . סקעז .םורָאװ ''הםֹודָא  ןיא . ןױשרַאּפסנַאמ
 -רָאפ טָאה רע יב ,לארשי ץנַאג ןּוא בָא ןּבילּבעג ןטרָאד

 דַדַה ויא י--םֹודָא .ןיא .ץושרַאפסנַאמ רעדעװטעי .ןטינש
 סרעטָאפ .ןייז ןופ ! םימֹודַא עכעלטע ןּוא רע ,ןפָאלטנַָא
 זיא דדה ןּוא | ;םִיַרצִמ ןייק ןייג וצ ידּכ ,םיא טימ טכענק

 ןופ ןענַאטשעגפיוא ןענייז 0 ןוא = .לגני ןיילק א ןעװעג
 -טימ ןּבָאה ₪ ןוא ןְרֶפּפ ןייק ןעמוקענ ןענייז יז ןוא ,ןָידִמ

 ןעמוקעג ןענייז ןוא ,ןָרָאּפ ןופ ןשטנעמ ךיז שמ ןעמונעג
 טָאה רע ןוא < ,םירצמ ןופ ךלמ םעד הערַּפ ּוצ םִיַרצִמ ןייק
 ,וייפש םיא רַאפ טגָאזעגנָא טָאה  ןוא ,זיוה א ןבעגעג םיא
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 רַאפ ןּבענעג םיא טָאה רע ןוא ןהערפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןח
 ןופ רעטסעווש רד ,בײװ ןייז ךופ .רעטסעווש יד ּבײװ ַא

 ןסינפחפ ןופ רעטסעװש יד ןוא 2

 םיא טָאה סינפחמ ןוא ,ןתבומ ןז יז ןרָאּבעג םיא טָאה

 ןיא ןעװעג זיא תַבּו ןוא .זיוה .סהעֹרַּפ ןיא .טניוװטנַא

 דדה 4 ואי טי -ןהערַּפ ןופ רעדעק יד ןשיװצ ויוה סהערַּפ

 ,טיוט זיא רעריפ -ליח רעד בָאְי זַא ןוא ,ןרעטלע ענו שמ טגײלעג ךיז טָאה דוד ןַא םִיַרצִמ ןיא טרעהעג טָאה
 ג םיא וצ הערַּפ טָאה 7 .דנַאל- ןיימ ןיא ןייג לעװ ךיא ןּוא ,קעװַא ךימ זָאל :ןהערַּפ ּוצ טנָאזעג דַדַה טָאה ױַא
 רעֿבָא .;טשינרָאג ג טנָאעג י רע טָאה ?דנַאל ןיד יא יג וטסליװ טָא וַא ,רימ יב ריד טלעפ סָאװ רעּבָא :טנָאז
 ה -% .ןוָאלקעװַא ךימ וטוומ ןזָאלקעװַא

 ,רַאה ןייז ןןופ ךפָאלטנַא זיא סָאװ ,ןעֶדְלֶא ןּופ וז םעד ןוזר ,ןטש ַא םיא ףיוא טלעטשענפיוא טָאג טָאה .ךיוא עה 7
 ןאמטפיוה רעד ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,ןשטנעמ ךיז םּורַא ןבילקענפיוא טָאה רע ןּוא** .הָבֹוצ ןופ ךלמ םעד רֶוֶעדַדַה

 ךיז ןּבָאה ןוא ,קָׂשָמֹד ןייק ןעננַאגעגקעװַא ןענייז ייז ןוא .זהָבֹוצ ןופ ךשטועמו יד טעגרהעג טָאה דוד תעב ,עדנַאּב ַא ןופ =
 ךוחַא ,ןהמלש ןופ נעט עלַא לארׂשי ּוצ ןטש ַא ןעװעג ויא רע ןּוא ** .קֶשָמַד ןיא טניניקעג ןּבָאה ןּוא ,טצעזַאּב ריא ןיא
 = - .םֶרַא רעּביא טגיניקעג טָאה רע ןֹוא .לארשי טַאהעג טנייפ טָאה רע ןּוא .ףָאטעגנָא טָאהז דֵדַּה סָאװ וייב סָאד

 ןיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,טכענק ַא סהמלש ,הָדָרצ ןופ רעמירפא ןַא ,ןטֶבנ ןופ ןוז רעד םֶעֹבְרִל ןּוא == =
 יוזָא לוו השעמ יד זיא סָאד ןּוא * -.ךלמ םעד ןנעקַא טנַאה ןייז ןּביוהעגפיוא ךיוא טָאה ,הנמלַא ןַא יורפ ַא ,הָעּורצ ןעװעג |
 ךָארּב טעד:טרעױמרַאֿפ טָאה רע ;אולמ םעד טווּבעג טָאה המלש :ךלמ םעד ןנעקַא טנַאה ןייז ןביוהעופיוא טָאה רע |

 ןעזענ :טָאה המלש -ךּוא  ,רוביג רעשידלעה ַא ַא ןעװעג ויא םֶעֹבָרָי ןַאמ רעד ןּוא** .טָאטש סדוד רעטָאפ ןייז ןופ
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 םיא טָאה רע ןּוא ,רעוטטעּברַא ןַא זיא רע זָא גנץ םעד

 םעד ןופ טעּברַאטסַאל רעצנַאג רעד רעביא טצעוענפיוא

 .ףסֹוי ןופ זיוה

 םֶעברִי ןעװ ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג ויא סע ןּוא יי

 ןפָארטעגנָא םיא טָאה ,םִיַלָשּורי ןופ ןעגנָאגעגסיורַא ויא

 ןעוועג ויא רע ןּוא ;וליש ןופ הָיִחַא איבנ רעד געוו ןפיוא

 ןענייז עדייב ייו זיולב ןוא ,לטנַאמ םעיינ ַא ןיא טקעדעגנייַא

 .דלעפ ןיא ןעוועג

 ףלעווצ ףיוא ןסירעצ םיא טָאה ןוא ,םיא ףיוא סָאװ לטנַאמ
 םעיינ םעד ןעמּונעגנָא הָיְחַא טָאה **

 ריד םענ :ןעמָעבְרֶי ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא יי ..רעקיטש

 טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יוזַא םורָאװ ,רעקיטש ןעצ

 סהמלש ןּופ הכולמ יד קעװַא סייר ךיא ,עז :לארשי ןּופ

 טבש ןייא ןּוא *-םיטבש ןעצ ןּבעג ריד לעװ ןּוא ,טנָאה

 = ןועדו ןּופ ןּוא ,ןדוד טכענק ןיימ ןגעוו ןּופ ,ןּבײלּב םיא לָאז

 טלײװרעדסױא יז ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש רעד ,םִיַלָשּורְי

 ןּבָאה ייז סָאװ רַאפרעד *י-לארׂשי ןופ םיטבש עלַא ןּופ

 רעד תֶרֹוּשַע וצ טקּוּבעג ךיז ןּבָאה ןּוא ,ןזָאלרַאפ ךימ

 ןוא ,בָאֹומ ןופ טָאג םעד שומכ ּוצ ,םינודיצ יד ןּופ ןיטעג

 ןענייז יז ןוא ,ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןופ טָאג םעד םֹוּכלמ וצ

 -רַאפטכער ויא סָאװ ןָאט ּוצ ,ןגעוו עניימ ןיא ןעגנַאגעג טינ

 | ,ןצעזעג עניימ ןּוא םיקוח עניימ ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא קיט

 "קעװַא טינ לעװ ךיא רעּבָא** .דוד רעטָאפ ןייז לוו ױזַא

 לעװ ךיא טרעיינ ,טנַאה ןייז ןּופ הכולמ עצנַאג יד ןעמענ

 = לבלבל ותא דקפיו אוה הָכאָלְמ השעדיפ רעה
 .םָלָשִרִמ אֵצָי םֶעְבְרִיְו איִהַה תַעָּב יהו :ףָוי תי כ

 הַָּּכְתִמ איָהְ ְךֶרֶדַּב אינה ינלישה הָיחֶא ותא אֵצְמִיַו

 הָיחֲא ׂשֵּפְתִּיַו !הֶדָׂשַּב םֶּדַבְל םֶהיִׁשּו הֶׁשָרֲה הָמְלַׂשְּב ל

 :םיִעְרְק רשע םיִנש הָעְרְקנויִלָע שא השרחה הָמְלשְב

 הָוהְ דא הפ יב םיערק הָרְׂשִע ךל"חק םָעבְריל מאל

 יתנו המלש ךימ הֶכְלמַַהיתֶא ערק יְִִה לֶאְרְשי יהלא

 מל ולְדהְיהְי רֶחֶאָה םֶכֵּׁשַהְו + ;םמבׁשִה הרשע תֶא ל בל

 ָפַמ הָב יִתְרַחְּב רֶׁשֲא ריִעָה םַלשּוי ןעמלו רוָד יִּדְבַע

 ?רבתשעל 3 ווָחתְשיו יִנוֿבְוִע רשא | ןעי ;לֵאָרְׂשִי יִמְבִׁש גל

 -ינְב יַהלָא םפלמלו בָאֹומ יהלֶא שימכל ןנדצ והלא

 יתקחו ניעְפ רשיה תושעל יפרדב ּוכְלֲה-אֹלְו ןמע

 | ָכלְמּמַה--לָּכ-תֶא חַּקֶא--אָלְו יבא רֶוְדִּכ יִטְּפְׁשִמּו ל

 רֶׁשֲא יִּדְבִע דד ןעמל וייח יִמילּכ ונָתְשַא איׂשָנ ו יכ ודימ

 הָכּולְמַה יתחקלו : :יתְפחְו יתוצמ רַמָׁש רֶׁשֲא ותא יִּתְרַחָּב חל

 ןקא זבל :םיטכשה תֶרֶׂשֲע תא צל ָהיָתַחְ וב דימ יל

 | םביִמָיה-לְּכ יִּדְבַע ?-דיורְל = ריִנ-תֹיה ןטמל דָחָא-טֶבְׁש

 ּוטָׁ יִמְׁש םָֹׂשָל יל יִּתְרַהְּב רֶׁשֲא ריִעָה םלשוריב נפל

 | למ ז תיקו ףשפנ הָוְּירִׁשֲא לֶכּב כלמו חֶקָא ְּךְתֶאְו יל
 .לוצא רֶׁשֲא-לָּכיִתֶא עֵמְׁשִּתיִמִא היה לֵאָרְׂשִי למ חל

 יתֹוצִמּו יֵתֹוּקִה רֹומְׁשִלֹי ַניְֵּברֶׁשּיַ תיִׂשָעַיפְרְרַב ֵּתְכַָהְ

 דתרוב ּדִל יִתיִנְבּו ךֶּטִע יִתָיָהְו יִּדְבִע דוד הֶׂשָע רש
 = עא :לֵאָרְׂשי-תֶא ףל ותחת דודל יִתיִנָב רֶׁשֲאַּכ ץְמָאָנ טל

 שק = םיִמַָילָכ אל דא תאו ןעמל דוד עַר-תֶא
 םִיַרְצִמ חרבו םֶעְברי םקו םִעְבְרִיתֶא תיִמָהְל הָמלש

 :המלש תומידע םירצמכ יו םירצמ"דלמ קשיט-לא

 דולה ותְמְכְָ הֶׂשֶע רשאילכו המלש יִרְבִּד רֶתָיְו אמ

 צ

 החנ אה של

 ,טלײװרעדסױא םיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןדוד טכענק ןיימ ןגעװ ןופ .ןבעל ןייז ןופ געט עלַא טשריפ ַא ןייז ןוָאל םיא

 טנַאה רעד ןופ הכּולמ יד ןעמענקעװַא לעװ ךיא רעּבָא* .ןצעזעג עניימ ןוא טָאּבעג עניימ טיהעג טָאה רע לײװ

 לָאז טכיל ַא ידּכ ,טבש ןייא ןּבעג ךיא לעװ ןוז ןייז ןוא** .םיטבש ןעצ יד-ריד ּוצ ןּבעגּפָא יז לעװ ןוא ,ןיז ןייו ןופ

 ןיימ ןָאט ּוצ טלייוורעדסיוא רימ ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש רעד ,םִיַלָשּורי ןיא רימ רַאפ געט עלַא ןדוד טכענק ןיימ ןביילב

 רעּביא ךלמ ַא ןייז טסעוו ןּוא ,טסולעג ץרַאה ןייד טײװ יװ ןגיניק טסעוו ןּוא ,ןעמענ ךיא לעװ ךיד ןּוא יז ..ןטרָאד ןעמָאנ

 ,ןגעװ עניימ ןיא ןייג טסעוו ןּוא ןלעפַאּב ריד לעוו ךיא סָאװ ץלַא ןרעהוצ טסעוו ּוד ביוא ,ןייז טעװ סע ןוא 2 .לארׂשי

 דוד טכענק ןיימ יװ יוזַא ,טָאּבעג עניימ ןוא ןצעזעג עניימ ןטיה וצ ,ןגיוא עניימ ןיא קיטרַאפטכער ןיא סָאװ ןָאט טסעװ ןוא =

 לעװ ךיא ןּוא ,ןדוד טיובעג ּבָאה ךיא יװ יװַא ,זוה רעכיז ַא ןעיוּב ריד לעוז ןוא ,ריד טימ ןייז ךיא לעװ ,ןָאטעג טָאה |

 .געט עלַא ףיוא טינ רעּבָא ,םעד ןגעװ ןּופ ןדוד ןּופ ןעמָאז םעד ןקינייפ לעװ ךיא ןוא * .ריד ּוצ לארשי ןּבעג

 קשיש ּוצ םִיַרצִמ ןייק ןפָאלטנַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא םֶעבְרִי ויא .ןעמֶעבְרִי ןטייט ּוצ טכוזעג טָאה המלש ןּוא <

 | | .טיוט סהמלש ויּב םִיַרצִמ ןיא ןעוועג ויא רע ןּוא ;םִיַרצִמ ןופ ךלמ םעד

 ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,המכח ןייז ןוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןהמלש ןגעוו ןכַאז עקירעביא יד וא =

 .ןהמלש ןּופ ןשינעעשעג יד ןּופ ךּוּב
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 במ מ לָׁשֲא םיִמָיהו | :הֶמלָ י יֵרְבִד ָס-לַע םיִּבְתִּכ םָח
 מ םּפשמ :הָנָש םיִעָברַא לֵאְרְׂש-לֶּכ-לַצ םלָׁשּוְריִב המלש
 םִעְבַהָר דלי וא דוד רע רק ויִתבָאדע המלש
 :ויִתְחִת יִנּב

 :ףי

 א מל לארש-לכ אָּב םֶכְש יִכ םכְׁש םִעְכַדְר דל
 ג םילצְמָב ונע אּוהְו טבנְדב םַעְבְריוַעָמְשּכ יהו :ותא
 - ּוםִיָרְצַמְּב םָעְבְרִי בש המלש ךלמה י ינפמ חרב רֶׁשֲא
 :ּורְּבִד לארשי לֶהְלְכו סַעְבְר ואְביַו וליּואְרקיו וחלשיו

 ר הָּתַע הָּתַאָו ילע-תֶא השקה ד ְךיִבָא .;רמאֹל םעְבַהְרילא
 ןתָ-רֶׁשֲא דבכה ולעמו השקה ףיִכָא תלכעמ לה
 ה טםיִמָי הָׁשֹלְׁש רֶעיּוכְל םליֵלֲא רֶמאָיַו :ָךדְבִעַנְו ונע

 ו דתרֶא םֶעְבִמְר למה ץמ :םֶעָה וכל ילא ובשו =
 וָתִהְּב ויִבָא הָמלְׁש ּינָּפְתֶא םיִדָמִע ּויָה-רֶׁשֲא םינקוה
 בד הוהדםֶעֶהתֶא ביִשָהְל ,םיִצָעונ םִתֶא ךיא רמאל יח
 ו דה םעל דָבֶפיהְיְהִּת םזה--םָא רפאל וילָא ! רָב
 ףל הו םיבוט םיִרָביִז םהילא תרפדו םיִנעַ םֶּתְדַבַעַו
 ז והְצִֶי רֶׁשֲא םינקזה תצֲע-תֶא בשיו !םיִמָיַה-לֶּכ םיִדָבָע
 :וינפל םיִדְמָעֶה רשא ותא ולְדִג רשא םידליהדתא ו
 י [בָעָהְַתֶא רב ביִׁשְָו םיִצָעו םֶּתַא הָמ םֶהיֵלֲא רמי

 ןהָנ-רֶׁשֲא לֹעֶהְדִמ לקָה רפאל ילֶא ורְּבִד רֶׁשֲא הזה
 ' וּתִא וָלְדְּנ רֶׁשֲא טלה וילָא ְּּבַדיַו .:ונילע ךיִבָא
 רפאל ףילֵא ּורְּבִד רֶׁשֲא הזה טעל רמאת"הכ רמאל
 רבַרְּת הפ ונילָעַמ לֶקָה הּתַאְ ּונֵלֶע-תֶא דיִּבְבִה ל ְךיִבָא
 אי םיִמָטָה יֵבָא הֶּמְַו בא יִנְתֶּמִמ הָבָע נמק םֶהיֵלֲא
 ןבָכְתֶא רִֵּייֵבָא םֶכְֶעילַע ףיסא יִנֲַו דָבכ לע טֶכיִלְע
 יי עב וכו סיב םֶכְתֶא רֶּטיֲא  יִנֲאַו םיִמּוׁשַּב

, , 4 

 ?אבו ב2 | רק ומוװ + | יקאבו א ,5י
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 סולו ןיא טניניקענ טָאה המלש סָאװ געט יד ןּוא =

 .רָאי קיצרעפ ןעװעג ןענייז ,לארשי ץנַאג רעּביא

 .ןרעטלע ענייז טימ טעילענ ךיז טָאה המלש ןּוא <

 .טָאטש סדוד רעטָאפ ןייז ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא רע ןּוא

 / .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םָעבַחר ןוז ןייז ןּוא

 | ןיק לַײװ ,םֶכש ןייק ןעגנַאגעג ויא םֶעבֲחר ןוא* =ףפ

 רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא לארׂשי ץנַאג ןעמוקעג זיא םָבש

 .ךלמ \ א

 ןטֶבנ ןופ ןוז רעד םֶעבָרְי יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא *

 ,םיַרצִמ ןיא ןעוועג ךָאנ וא רע םורָאװ-טרעהרעד טָאה 0

 זיא םָעבְרִי ןוא ;המלש ךלמ ןופ ןפָאלטנַא ויא רע ןיהּוװ

 "עג םיא ןּוא טקישעג טָאה עמ ןוא* ,םִיַרצִמ ןיא ןסעזעג

 גנולמַאזנייַא עצנַאג יד ןּוא םִעבְרִי ןעמּוקעג זיא ױזַא--ןפּור

 וצ יױזַא ,ןעמֶעבַחר וצ טדערעג ןּבָאה ייז ןוא ,לארשי ןּופ

 ,ךָאי רעודנוא טכַאמעג רעווש טָאה רעטָאפ ןיד * :ןגָאז

 ןייד ןופ טסניד ןטרַאה םעד ּוד רעגנירגרַאפ דנוצַא ןוא

 טגײלענפױרַא טָאה רע סָאװ ,ךָאי ןרעווש ןיז ןוא ,רעטָאפ

 יז וצ רע טָאה* .ןעניד ריד ןלעװ רימ ןוא ,ודנוא ףיוא

 רעדיוו טמוק ןוא ,געט יירד ךָאנ ףיוא קעװַא טייג :טנָאזעג

 .ןעגנַאגעגקעװַא קלָאפ סָאד זיא .רימ ּוצ

 טָאה רע ןעוו ,ןהמלש רעטָאפ ןייז רַאּפ ןייטש ןגעלפ סָאװ םינקז יד טימ טהצִעעג ךיז םָעבַחֹר ךלמ רעד טָאה*

 .,טדערעג םיא ּוצ ײז ּבָאהי !?קלָאפ ןקיזָאדמעד רעפטנע ןַא ןּבענ ּוצ רימ ריא טהצע יװ :ןגָאז ּוצ יװַא ,טבעלענ

 ןרעפטנע יז טסעװ ןוא ,ןעניד י יז טסעוו ןּוא ,קלָאפ ןקיזָאדמעד וצ טכענק ַא ןייז טנייה טסעוו ּוד ביוא :ןנָאז וצ יװָא

 .געט עלא ףיוא טכענק ןייז ריד יז ןלעװ ,דייר עטיג יו ּוצ ןדער ןוא

 | יד טימ טהצעעג ךיז טָאה רע ןוא ,טהצֲעעג םיא ןּבָאה ײו סָאװ םינקז יד ןופ הצע יד ןזָאלרַאפ טָאה רע רעּבָא *

 טהצע סָאװ :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןוא * .םיא רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םיא טימ'ןסקַאװענפױא ןענייז סָאװ טיילעגנו

 ךָאי םעד רעגנירגרַאפ :ןנָאז וצ יוזַא טדערעג רימ ּוצ ןּבָאה סָאװ ,קלָאפ ןקיזָאדמעד רעפטנע ןַא ןּבעג ןלָאז רימ ,ריא

 .טימ ןטקַאווענפיוא ךענייו סָאװ טײלעגנוי יד טדערעג םיא ּוצ ןּבָאה * ?זדנּוא ףיוא טגײלעגפױרַא טָאה רעטָאפ ןייד סָאװ

 טָאה רעטָאפ ןייד :ןגָאו וצ יװַא ,טדערעג ריד ּוצ ןּבָאה סָאװ קלָאפ ןקיזָאדמעד ּוצ ןגָאז ּוטסלָאז ױזַא :ןגָאז וצ ױזַא ,םיא

 רעקיד ויא רענניפ רעטסדנימ ןיימ :ייז וצ ןדער ּוטסלָאז ױזַא-זדנּוא ּוד רעגנירגרַאפ םּורד ,ךָאי רעודנּוא טכַאמעג רעווש

 .ךָאנ לעװ ךיא ןּוא ,ךָאי ןרעווש ַא ןדָאלעגּפױרַא ךייַא ףיוא טָאה רעטָאפ ןיימ ,דנּוצַא ןוא * .ןדנעל סרעטָאפ ןיימ ןּופ

 = .ןענָאיּפרָאקש טימ ןפָארטש ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעטיר טימ טפָארטשעג ךייַא טָאה רעטָאפ ןיימ ;ךָאי רעייַא ּוצ ןגיילּוצ
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 ללמה רַב רשאפ ישילשה םזּפ םעֶבְַרילֶא עָהְ"לַכְו = וצ קלָאפ עצנָאנ סָאד ןוא םֶעבְרִו ןעמוקעג יא" =
 םִצה-תֶא ךלמה ןעוו :ישילשה םויּפ ילֶא וכּוש רמאל *  -עג טָאה ךלמ רעד יװ ױזַא ,גָאט ןטירד ןפיוא ןןעמֶעבַחר
 בל ;ּורָצָעְי רֶׁשֲא אל ) בו הק רי ןטירד ןפיוא רימ וצ רעדיוו טמּוק :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןסייה

 : : ויי : ר
 םבָכְלְלתַא ְִכִה יִבָא רמאל .םידליה תַצֲעַּכ םֶהיֵלֲא קלָאפ םעד טרעפטנעעג טָאה ךלמ רעד ןּוא * גָאט

 יאו םיִטוׁשַּב םֶכְתֶא רפי יִכָא םֶכְלֶע-לַע ףיסא יא טאל סמקז לד זופ הצע יד לזאלראפ טאה ר 7
 כ םָָה-לַא ךלמה משאל םיּברְקַעַּב םקְתֶא רפא < = 7 77 ןופ הצע יד ןָאלרַאּפ טָאה רע ןוא ,טרַאה
 רב רֶׁשֲא ורְבִד-תֶא םיִקָ ןעמל הָוהְי םעמ הבס הָתְָה = = לדלרעז יז וצ טָאה רע ןוא < .טהצעענ םיא ןּבָאה יי
 תורו :טבְנְרִּכ .םָעֶברי-לָא ינלישה הָיחֲא ליב הָוהְי =  רעטָאפ ןיימ :ןגָאז וצ ױזַא ,טײלעגנוי יד ןופ הצע יד יו יױזַא
 -תֶא םִעָה ובשיו םֶהלֶא לפה עַמְׁשיאַל יִּכ לָארְשִי-לַּכ ךָאנ לעװ ךיא ןוא ,ךָאי רעײַא טכַאמעג רעווש טָאה
 דןֶבְב ! הָלֲחַנ-אְֹו רוְדִּב קלח ונלדהמ רמאל ! רֶבָּד למה דעג ךייַא טָאה .רעטָאפ ןיימ :ךָאי רעייא ןצ ןיילוצ

 לֵאְׂשִי לוד ךוד ףתיב האר הָּתִע לֵאָרְׂשִי ילָהֶאל ישי / שמ ָארטש ךייַא לעװ ךיא ןּוא ,רעטיר טימ טּפָארטש
 מו הָדּוהְי יִרָעְּב םיבשיה לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו גווָלָהְאָל <" .ןענָאיפרָאקש

 םדלַא-תֶא םֶעְבַחְר ךלמה חלשמ | - ּםִעְבַהְר םהילע ח = |
 דלמהו תמ ןכָא יְּב לאְרְשָילְכ ּומְְיו סמהדלע רשא ,קלָאפ םוצ טרעהענוצ טינ טָאה ךלמ רעד ןוא< =
 ָעְשְפ :םֶלְשר םינָל הָבְּכְרֶמּפ תולעל ן ץּמַאְתִה םֶעְבַחְר שש וצ םייקמ ידפ ,טָאג ןופ טרעשַאּב ןעווענ זיא סָאד םורָאװ
 -לָּכ ַעֵמְׁשִּכ יה  :הָזַה םוה דע דוד תיֵכְּב סאְרְׂשִי כ ןופ הא ךרוד טדערעג טָאה טָאג סָאװ ,טרָאװ ןייז ןייז
 הרֶדֶעָה-לָא ותא יארק וחלשיו םָעְבָרְי בָשיִּכ לֵאָרׂשי י .ןטָבנ ןּופ ןּוז םעד םֶעבְרִי ּוצ רוליש

 .דֹוָד"תיִב יִרֲחַא הָיָה אֵל לֵאָרְׂשִי-לֶּכ-לַע ותא ו וכילמ
 םלָׁשְִי םִעְבַחְר .ֹואְביַו ובל הָדּוהְי--טְבִׁש יִתָלי אכ

 הֶאַמ ןְמָיְנִּב טְבׁש--תֶאְו הָדּוהְי תיב-לָּכ-תֶא .ֵהְקַי

 טָאה ךלמ רעד זַא ,ןעועג טָאה לארשי ץנַאג יװ ןּוא יי
 עו קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה ױזַא ,ייז וצ טרעהעגוצ טינ

 ןריב--םע םהלהל המָחְלמ השע רּוחְּב ףלא םיִנֹמְׁשּ ור -  ןגָאו ּוצ יװַא ,רעפטנע ןַא ךלמ םעד ןּבעג
 - :המלשדב םַעְבַחְרל הָכּולְּמַה-תֶא םישהל לֵָרְׂשִי 0 = 5 ,ןדוד ןיא קלח ןייק טינ ןּבָאה רימ =

 ;רמאל םיִהלֲאָה--שיִא הָיְטַמְׁשלֶא םיללָאה רַבִד יהיו בכ - .- ןשי ןופ ןוז םעד ןיא השורי ןייק ןוא

 תיִבלָּכדלֶאְו הלה ךֶלֶמ המלשדכ םַעְבַחְרְילֶא רֹמָא כ
 דאל הָוהְי רַמָא הָּכ :רמאל םַעָה רַתְָו ןימונבו הָרּוהְ די

 שיא ובוש לֵארְשִי-ינְּב םֶכיחֶאִע ןומחָלִת-אַלְ לעת /
 רַבָד-תֶא ועמשמ הוה רֶָּדִה הָיְהְנ יִתאַמ יִּכ ותיבל .ןטלעצעג ענייז וצ ןעגנַאגענקעװַא זיא לארשי ןוא -
 | = יד ןיא ןסעזעג ןענייו סָאװ לארשי ןופ רעדניק יד רָאנײ

 | =  .םָעֹבַחֹר ןגיניק ןבילפעג ויא ייז רעּביא ,הדּוהי ןופ טעטש

 ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןוא ,זניצ םעד רעּביא סָאװ ןעמְרּודַא טקישענסױרַא טָאה םָעבַחַּה ךלמ רעד  ןואי*
 ןייז ףיוא ןײגוצפױרַא טלײַאענ ךיז טָאה םֶעבַחֹר ךלמ רעד ןוא .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש טימ ןפרָאוורָאּפ םיא
 ר .םִיַלָשּורי ןייק ןפיולטנַא וצ ,ןָאווטייר

 .גָאט ןקיטנײה ףיוא זיּב דוד ןופ זי זיוה םעד א טקינעּפשרעדיװ טָאה לארשי ןּוא 5

 ןּוא טקישעג יז ןּבָאה ױזַא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה םֶעבְרִי זַא ,טרעהעג טָאה .לארׂשי ץנַאג יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא יי

 עג טינ זיא רענייק .לארׂשי ץנַאג רעּביא ךלמ ַא רַאּפ טכַאמעג םיא ןּבָאה יז ןּוא ,גנולמַאזנייַא רעד ּוצ ןפורעג םיא

 | | .ןײלַא הדּוהי טבש ץּוחַא ,דוד ןופ זיוה םעד רעטניה ןּבילּב

 .,ןימינב טבש 0 ןוא ,הדּוהי ןּופ זיוה עצנַאנ סָאד טלמַאועגנייַא טָאה רע ןּוא ,םִיַלָשּורְי ןייק ןעמּוקעג ויא םֶעֹבֲחר ןּוא יי |

 יד ןרעקוצמוא יד ,לארשי ןופ ויוה םעד טימ .ןטלַאה וצ המחלמ ,טיילסנירק ענעּבילקעג טנויוט קיצבָא .ןוא טרעדנוה |

 | .ןהמלש ןּופ ןיז םעד םֶעבֲחר ּוצ הכולמ

 ןּופ ןוז םעד םֶעבַחר ּוצ גָאז ** :ןנָאז ּוצ יוװַא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד הָיֲעַמׁש ּוצ ךעווענ טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא 2%

 :ןגָאז וצ יוזַא ,קלָאפ ןקירעביא םעד ןּוא ,ןימינּב ןּוא הדוהי ןופ זיוה ןצנַאג םעד ּוצ ןוא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןהמלש

 רעדניק יד ,רעדירּב ערעײַא טימ ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז ריא ןּוא ,ןײגפױרַא טינ טלָאז ריא :טנָאזעג טָאג טָאה יװַא *

 .ךַאז עקיזָאדיד ןעשעג זיא רימ ןּופ םורָאװ ,זיוה ןייז ּוצ רעכעלטיא םּוא ךייַא טרעק .לארשי ןּופ

 | = !לארשי ,ןטלעצעג ענייד ּוצ = .

 | !דוד ,זיוה ןײד ףיוא םּוא ךיו קּוק דנּוצַא

 .יוק אביו אכ



 4 ,1*-25 ,בי

 חה רבְדּכ תָמלָל ל ובזה תו |
 ₪ זז"

 וכ לשוב הוהי"תיבב םחְבְ תל הזה םָעָהְ הלא
 הָרוהְי ְךֶלֶמ םָעְבַרְר-לֶא םֶהיֵָדֲא-לֶא הוה םַעָה בל ב
 זי ךֶלֶּמַה ץעוו :הָרּוהְי--דֶלֶמ םִעְבַחְ-לֶא ּובׁשְו ינָרהו
 תרולעמ .םָכלחִבַר םָמְלֶא רֶמאֹּנ בהָו ילנע ינש שפי
 :םירצמ ץראמ דולעה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי מלא הנה םֶלָשּו

 אל שפי :ןזידע דָחָאָה ינָפל םִעָה וכליו תאָטַחְל הזה רֶבָּדַה
 בי = יוָהיאְל רֶׁשֲא םֶעָה תוצקמ םיִנֲהְּכ שַעו תֹומָּב תב-תֶא

 בל -הרָׁשמַהַב יִניֵמְׁשַה ׁשֶדחַּב גֶח | םַעְבְרִי שעוו יול יִנָבִמ
 ַחָבְזמַהלַע סע הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ו גָחָּכ שדחל | םו בָׂשָע
 - ליִמֲעָהְו הָׂשָעירְׁשַא םילנעל חול לֵא-תיִבְּב ?ֶׂשֶע ןֵּכ
 . חבל לע; הֶׂשָע רֶׁשֲא תֹמְּבַד יִנֲהְּכ-תֶא לֶא תיֵבְּב
 ינמשה ׁשֶרֶחַּב םוי רֶׂשָע השמחב לֶאתיִבְב הָׂשֲע-ִרְׁשַא
 לע לארש לג גָח שע רפלמ אֵדָּבירְׁשֲא שדחבכ

 יי = גרטל חכמי |

 א לאהתוכ-לֶא הָוהְי רֵבְרִּב הָדּוהְיִמ אָּב ולא ׁשיִא הגה
 ב וְּבוִּמַה-לַע אֵרְקִי "ץריטקהל חב מַה רמע םִעְבִרְיו
 ןמדהנה הָוהְי רמָא הפ הפ ןמ חְבְזִמ רָמאיו הָוהְי רבדּכ
 + ָהְפתֶא ףילע חַבָח ומש והושאי לודדיתיבל דל
 - +לֶע ופרש .םָדָא תֹומְצַעְו לע םיִריִטְקִּמַה ג תֹומָּבַה
 :רבִד רֶׁשֲא תפומה הז רמאל תפומ אהה םֹוּב ןֵתָו
 :ויָלָע-רֶׁשֲא .ןשרה .ךפשנ עלקנ בזפה הנח הוה
 יאָרָק ר רֶׁשֲא  םילֲאָהשיִא רכְדיתֶא למה עֹמְׁשִכ יהי
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 כת בר נו /

 ליה ּוְדִּב ןֵתָנ דָחֶאָה-תֶאְו לָאזתיִבְּב רָחֶאָה-תִא םֶׂשַָו
 לק

 ה ה. א א םיכלמ

 : ןוא: ,טָאג ןופ .טרָאװ טָאד טרעהענוצ ןּבָאה יז ןוא =
 = טָאג ןופ .טרָאװ סָאד וװ יװַא ,קירּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןעעיז
 | צג םעד ןיא םֶכש .טױּבעגמּורַא טָאה םֶעְבְרָי ןוא* =
 = רָע ןוא .טצעואּב ריא ןיא ךיז טָאה ןוא ,םירפא ןופ ורעב
 | .טױּבעזמּורַא טָאה וא ןטרָאד ןופ ןעננַאנעגסױרַא זיא
 -  ו יד .לָאװּפ

  ןצרַאה ןיא ךיז ייּב טגָאועג טָאה םעבְרִי וא*
 .דוד.ןּופ זיוה םעד ּוצ ןרעקמּוא ךיז הכולמ יד טעוו דנּוצַא

 ןכַאמ ּוצ .ןייגפיורָא טעוו קלָאּפ .עקיואדסֶאד בוא
 טעװ , םִיַלָׁשּורי ןיא טָאג ןּופ ויוה םעד ןיא רעפּפָאטכַאלש
 רעײז וצ ןרעקמּוא ךיז קלָאפ ןקיזָאדמעד ןּוֿפ ץרַאה סָאד
 ףימ'ןלעװ יז ןּוא ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד םֶעבַחר ּוצ ,רַאה
 ןּופ ל םעד םֶעבַחר ּוצ ןרעקמוא ךיז ןלעװ ןוא ,ןעגרה
 ,הדוהי

 טכַאמעג ט טָאה ה ןוא .טרעלקַאב ךו ךלמ רעד טָאה *
 :טגָאועג יז וצ טָאה רע ןּוא ;רעּבלעק ענרעדליג לו
 .ענייד ןעציז טָא ּ!םִיַלָשּורי ןייק ןײנפױרַא ךייֵא גונעג
 דנַאל ןופ טכַארּבענפיוא ְךיִד ןּבָאה סָאװ ,לארׂשי ,רעטעג
 - יתיֵּב ןןא טלעטשעגקעװַא סנייא טָאה רע .ןּוא **  .םִיַרצִמ
 ןוא" = .ןָד ןיא טלעטשעגקעװַא רֶע טָאה סנייא ןוא ,לֵא
 קלָאפ סָאד ןּוא | ;דניז ַא רַאפ ןרָאװעג זיא ךַאז עקיזָאדיד
 "עג טָאה רע ןּוא**  .ןֶד ןייק זיּב םענייא ּוצ ןעגנַאגעג זיא
 .ןופ םינהפ :טכַאמעג טָאה ןּוא ,תומָּב ןופ רעוייה טכַאמ
 רעדניק יד-ןופ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ קלָאפ םעד ןשיװצ
 ןטכַא ןיא ב בוטיםוי ַא טכָאמעג טָאה םֶעבְרִי ןּוא**  .יול ןּופ
 בוטיםוי רעד יװ ױזַא ,שדוח ןּופ גָאט ןטנצפופ ןיא ,שדוח
 .חּבומ ןפיוא ןעננַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא ,הדּוהי ןיא סָאװ

 יד וצ ןטכַאלש ּוצ ידּכ ,לָאדתיֵּב ןיא ןָאטעג רע טָאה יװַא |
 .* טלעטשענ טָאה רע ןוא ;טכַאמענ טָאה רע סָאװ רעּבלעק

 רעי סָאװ חבזמ םעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא. רע .ןוא + = .טכַאמענ טָאה רע סָאװ תֹומָּב יד ןּופ םינהפ יד לָאדתיֵּב ןיא

 ןייז ןופ טרעלקעגסיוא טָאה רע סָאװ שדוח םעד ןיא ,שדוח ןטכַא ןּופ גָאט ןטנצפופ ןיא , לָא"תיֵּב .ןיא טכַאמעג טָאה

 .ןפמעד וצ חבומ ןפיוא ןעגנָאנעגפיורַא זיא רע ןוא , ,לארשי ןופ רעדניק יד יב בוטדסו] ַא טכָאמעג טָאה רק ןוא ;ןצרַאה

 דעג ויא םֶעבְרָ ןעוו ,לֶאתיּב ןייק טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרוד הדוהי ןּופ ןעמיקעגנָא ויא ןַאמ רעכעלטעג ַא טשרע : ךי
 טָאה ו ןוא ,טָאג ג ןופ ו טרָאװ םעד ז ךריד תבומ םוצ 4 ןפורעגסיוא ט טָאה רע ןואי .ןפמעד ּוצ חבומ | ןפיוא ןענַאטש

 דה | | ווב | | | :טגָאזעג

 - ;טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא !חּבומ !חּבומ |
 | - דוד ןופ זיוה םעד ןרָאּבעג טרעוו ןוז ַא ,עז =

 יי ,ןייז ןעמָאנ ןייז טעװ ּוהָּיִשאי == =
 .ריד ףיוא ןטכעש טעוו רע ןּוא ==

 ;ריד ףיוא ןפמעד סָאװ תומָּב יד ןּופ םינהפ יד =
 ..ריד ףיזא ןענערֿברַאפ ןעמ טעוו ןשטנעמ ןּופ רענייב ןוא

 רעד עו :טנָאזעג ט טָאה טָאג סָאװ ןכייצ רעד ויא סָאד :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןכייצ ַא גָאט םענעי ןיא ןבעגעג טָאה רע ןוא*
 תה - ,ןטישסיוא ךיז טעוו םיא ףיוא סָאוו שַא יד ןּוא ,ןסירעצ טרעװ חּבומ

 -ןפורעגסיואט טָאה רע סאו ו שמ מ ןכעלטעג םעד ןופ טרָאװ סָאד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעװעג יא סע ןוא* | 
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 טקערטשעגסיוא םֶעבְרִי טָאה ױזַא ,לָא"תיֵּב ןיא חּבומ םּוִצ

 ןייז ןּוא .םיא טּפַאכ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,חבזמ ןּופ טנַאה ןייז

 ןייֵא זיא ,םיא ףיוא טקערטשענסױא טָאה רע סָאװ טנַאה

 וצ ןרעקמוא-טנעקעג טינ יז טָאה רע ןּוא ,ןרָאװעג.טרַאדעג

 טָאה שַא יד ןּוא ,ןרָאװעג ןסירעצ זיא חּבומ רעד ןוא * .ךיז

 רעד סָאװ ןכײצ רעד יװ ױזַא ,חּבומ ןּופ ןטָאשעגסױא ךיז

 .טָאג ןופ טרָאװ םעד ךרוד ןּבעגעג טָאה ןַאמ רעכעלטעג |

 םּוצ טגָאזעג טָאה ןוא ןפורעגּפָא ךיז ךלמ רעד טָאה*

 יז ןוא ,טָאג ןייד הוהי ייב טשרָאקַא טעּב :ןַאמ ןכעלטעג |

 .רימ וצ ןרעקמּוא ךיז לָאז טנַאה ןיימ זַא ,רימ רַאפ ללפתמ

 יד ןּוא ,טָאג ייב ןטעּבעג ןַאמ רעכעלטעג רעד טָאה

 ןרָאװעג זיא ןוא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה ךלמ םעד ןּופ טנַאה

 .רעירפ יו יױװַא

 םּוק :ןַאמ- ןכעלטענ םּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאהי

 ריד לעװ ךיא ןּוא ,ךיז קיווקרעד ןּוא ,םײהַא רימ טימ =

 םּוצ טנָאועג ןַאמ רעכעלטעג רעד טָאה* .הנתמ ַא ןבעג |

 לעוו ,סנייד זיוה ּבלַאה ַא ןּבעג רימ טסלָאז ּוד ןעװ :ךלמ

 ןוא טיױרּב ןייק ןסע טינ לעװ ןּוא ,ריד טימ ןייג טינ ךיא

 םורָאװ" ..טרָא ןקיזָאדמעד ןיא רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ

 ,טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ןלױפַאּב רימ ןעמ טָאה יװַא

 ןעקנירט טינ ןּוא טיורב ןייק ןסע טינ טסלָאז :ןגָאז ּוצ יױזַא

 געוו םעד ףיוא ןרעקמּוא טינ ךיז טסלָאז ןּוא ,רעסָאװ ןייק

 | .ןעגנַאגעג טסיב יח סָאװ |

 געװ רעדנַא ןַא טימ ןעגנַאגענקעװַא זיא רע ןּוא יי |
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 ולעמ יִדְתֶא םִעְבִרְי חלש לֵא-תיִבְּב חכוִמַה-לַע

 | ויט חלש רֶׁשֲא ֹודָי ׁשֵביִּתַו ּוהָׂשְפִּת | רמאל ַחּכְוִּמַה

 שדה ךפשינ עֶרקנ חבְזמַהְו ויְלֶא הבישהל לֶכָי אָלְו ח

 !הדָוהְי רֵבְרִּב םיהלָאָה שיא ןֵתָ רֶׁשֲא תַפּומַּכ קד
 ינְּפ--תֶא אָזילַח .םימלָאה שיאלָאוי |רֶמאֹּ

*6 = * .+ = 

 ותא הא םילֶאה שיאדלָא ב רדיו :הָנטארְבְ |
 טיִהלאָה-שיִא רֶמאֹּי :תֶּתִמ ףֶל הָנֶּאְו הָרעָסּו הֶתְיַּבַה ח

 אלו ךמע אָבָא אל יב יִצָחְתֶא יֵלִּתִּת-מִא ךֵלֶמַה-לֶא
 הדָוִצ!ןְכייִּכ :הָזַה םוקמּפ םִיָמהְַּׁשֶא אָלְו םָחָל לכא <

 -הָּתְׁשִת אלְו םָחָל לכאת"אל רמאל ; הָוהְי רֵבֶדִּב יתא
 רח ךֶרֶדְּב ךליו :ָּתְכִלִה רֶׁשָ ךֶרֶּדִּב בּושָת אלו םִיָמ י
 איִכְנ =  :לָא-תיּבילֶא הב אָּב רֶׁשֲא ְךֶרֶדַּב באלו אי

 -:לָכיתֶא ליפ ונְב אובו לא"תיבב בשי ןקָז לֶחֶא
 -תֶא לָא-תיִבְּב םֹוּיַה | םיהלַאהדשיא לָׂשָע-רֶׁשֲא השפה
 :ָהיִבָאְל םורּפְסו דֵלֶּמַה-לֶא רֶכִד רשא םיִרָבְּדַה

 וינב אר ְךֶלֶה ףרהה הזא םֶהיֵבֲא םֶהְלַא רד יי
 !הָדּוהיִמ אָּבְירֶשַא םיִחלֲאָה שיא בֵלָה רֶׁשֲא ְְרדַה-תֶא

 רֹומֲחַה ןליושְּבִהַיַו רומחה ילשְבַה יָנב-לֶא רמאמ +

 יא 9%-

 | -רָׁשֲא סיהלֶאָה-שיִא הַּמַאָה וילא רֶמא הָלאָה תַחַּת
 הָתיּבַה יִּתִא ל ויָלֵא דמי :יִנָא רֶמאֹּיַו הדוהימ ָתאָּב יט

 תא אוו ְךֵּמִא בושל לכוא אל רֶמאֹּה :םֶקְל לָכָאְו
 :זדה םוקָמַּב םימ ְךֵּתִא הָּתְשֶא-אַלְ םֶחָל לֵכָא-אֹלְו

 שת תל לכאת"אל הָוהְי רבדב ילא רָבָדייֵּכ וי

 .בשי ּוהֵאֵעְמִּיַ םיִהלֲאָה שיא ירחא דלה וילט בֵּכְריַו די

 מאהב ְּתְַלה-רֶׁשֲא רַב תֶכְלֶל ביִׁשְתיאְל םימםש חי

 מק ףטחב 'סה / קיוב ץמק 'ה

 .לֵא-תיַּב ןייק ןעמוקעג םיא ףיוא ויא רע סָאװ געװ םעד טימ טרעקעגמּוא טינ ךיז טָאה ו וא

 טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,ןיז ענייז ןּופ רענייא ןעמּוקעג זיא ;לָאיתיַּב ןיא ןסעזעג ויא איבנ רעטלַא ןַא רענייא ןוא יי

 טדערעג טָאה רע סָאװ רעטרעוו יד ןּוא ,לֶא"תיִּב ןיא גָאט םעד ןָאטעג טָאה ןַאמ רעכעלטעג רעד סָאװ גנואוט עצנָאג יד

 זיא געװ רעסָאװ :טגָאזעג ייז וצ רעטָאפ רעייז טָאה יװַא* ,רעטָאפ רעייו טלייצרעד סע ןּבָאה ייז יוו ןּוא .ךלמ םּוצ

 .ןעגנַאגעג זיא ,הדּוהי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ןַאמ רעכעלטעג רעד סָאװ געװ םעד ןעזעג ןּבָאה ןיז ענייז ןּוא ?ןעגנַאגעג רע

 = .לוייא םעד ןָא רימ טלטָאז :ןיז ענייז ּוצ טגָאועג רע טָאה <

 "טעג םעד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא רע ןוא * .םיא ףיוא ןטירענקעווַא זיא רע ןּוא ,לוייא םעד טלטָאזעגנָא םיא יז ןּבָאה

 רעכעלטעג רעד ּוד טסיּב :טנָאזענ םיא ּוצ טָאה רע ןּוא ,םיוּבנכײא ןַא רעטנוא קידנציו ןענופעג םיא טָאה ןּוא ,ןַאמ ןכעל

 סע ןוא ,םײהַא רימ טימ םּוק :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה * .ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?הדּוהי ןּופ ןעמוקעג זיא סָאװ ןַאמ

 ןייק ןסע טינ לעװ ךיא ןּוא ,ריד ּוצ ןעמוק ןּוא ריד טימ ןרעקמּוא טינ ךיז ןעק ךיא :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה * .טיורּב

 טרָאװ םעד ךרוד ךיא ּבָאה גָאזנָא ןַא םורָאװ יי  .טרָא ןקיזָאדמעד ןיא ריד ייפ רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ ןּוא טיורּב

 טימ ןייג וצ ןרעקמוא טינ ךיו טסלָאז ןּוא ,רעסַאװ ןייק ןטרָאד ןעקנירט טינ ןּוא טיורב ןייק ןסע טינ טסלָאז :טָאג ןופ

 ךאלמ ַא ןוא ,ּוד יװ ױזַא איבנ ַא ךיוא ןיב ךיא :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה* .ןעגנַאנעג םיא ףיוא טסיב ּוד סָאװ געװ םעד
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 הדָוהְי רכדּב ילא רכד ְךָאלַמּו ףמְּכ איִבָנ ינאדסנ 5
 זכימ תְשיו םָתְל לאו ְתיִבילֶא ל ְךֶּתִא והְבְשַה רמאל
 שי :טבִימ ּתְשמ תיִבְב סל לכאו ותא בֶׁשָּיַז ול ׁשֶהַּכ
 כ זידהי"רַבד יהי ,ןֶמְלֶשהלא םיִבְׁשִי םה יי
 אכ -רֶשֶא םיללָאָה שאל אקו :וָביִׁשה רֶׁשֲא איִבָּנַה-לֶא
 יפ ָהיְִמ יִּכ ןע הָהְי רַמָא הָּכ רמאל הָדּריִמ אָּב
 ;ףיָהלֶא הָוהְי ךוצ רֶׁשֲא הָוְּמַה-תֶא ָתְרמָׁש אֵלָו הָוהְי
 גג ףיִלֵא רָּמִּד רֶׁשֲא םוקְמַּכ םימ שתו חל לֵכאַּתַו בֶׁשֶַ
 = -לָא דְתְלְבְ אובְראל םימ תְשת"לַאְו םֶחְל לֵכאּת-לַא
 ע ותותש יִרָחָאְו םָחָל וָלְכֶא יִרֲחַא יהיו :ףיתבַא רֶבָק
 דכ ּוהָאְצִמִַו דלה וְביִׁשָה רֶׁשֲא איִכְנל רּומָהְה ולשְכָחָ
 רֹומֲחְהְו רד תֶכָלְׁשִמ תַלְבְניהְתוהְתימַיודרדּב הירא
 הכ םםיִשָנַא הנה :הָלִבְּנַ לצא דמע הָיִרַאְהְ ּהָלַצֶא דמע
 הָירַאָה-תֶאְו ּךֶרדַּב תֶכְלֶׁשְמ הֶלְבְנַהַתֶא וארו םיִרְבִל
 איִבָּגַה  רֶׁשֲא ריִעְב ורדיו ואביו הָלְבְּנַה לָצַא רמע

 וכ ףרדוה-ךמ ובישָה רֶׁשֲא איִבָּנַה עַמְׁשִיו {הָב בש  ןֵקָה |

 הָוהְי יִּפ--תֶא .הָרָמ .רֶׁשֲא אוד םיִהלֲאָה שא רֶמאַֹ
 הרוהְי רַבְדִּכ ּודְתִמִיַו ּוהָרְבְשיִו הָירַאל הָוהְי והנתנ
 זכ -ןרָא .ילדושבַה רפאל ויָנָּב-לֶא רַב ולרב רֶׁשֲא
 חכ ירד תֶכָלְׁשִמ ֹותָלְבנ-תֶא אָצְמִי ףלה ּוׁשְבַדיו מחה
 הדַירַאה לכל .הֶלָבְגַה לצא םיִדִמִע הָיְראָהְו רומח
 טנ =תֶא איִבּנַה אשי :רומחהדתֶא רַבָׁש אלו הָלְבְנַה"תֶא
 תצבו והבישיו .רוָמָחַה-לֶא והקו .םיהלָאָהְדשיא תלְבְ
 ל ותְלְבְנְתֶא חט רָבְקְלּ דֵפְמִל ןקוה איִבְוה ריִ-לֶא
 אל לתא וָרְבִק יִרָמֶא היו יִחֶא יה לע ודְּפְסיַו וָרְבַקְּב <
 רֶׁשֲא רבה יתא םַתְרַכְקּו יִתמְּב רמאל יִנָּב-לֶא רמו
 ;יִתְמְצַעְתֶא חינה מע לָצֶא וב רובק םיִהֹלֶאָה ׁשיִא

 קוסמ עצמאב אקספ 2

 4 : | א םיכלמ

 וצ יוָא ,טָאג ןופ טרָאו םעד ךרּוד רימ וצ טדערעג טָאה
 לָאז רע ןּוא ,ויוה ןייד ןיא ריד טימ םּוא םיא רעק :ןגָאז
 םיא רע טָאה ןויל .רעסַאװ ןעקנירט ןוא טיורב ןסע
 | | .טנָאזעג

 טָאה רע ןוא ,םיא טימ. טרעקעומוא ךיז רע טָאה יי
 ןוא * .רעסַאװ ןעקנורטעג ןּוא ,זיוה ןייז ןיא טיורב ןסעגעג
 טרָאװ סָאד ויא ױזַא ,שיט םייב ןציז יז יו ,ןעוועג זיא סע
 .טרעקעגמוא .םיא טָאה סָאװ איבנ םעד ּוצ ןעוועג טָאג ןופ
 סָאװ ןַאמ ןכעלטעג םעד וצ ןפורעגסיוא טָאה רע ןּוא *י
 -עג טָאג טָאה יוזַא :ןָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןופ ןעמוקעג ויא
 ,טָאג ןופ ליומ םעד טקינעּפשרעדיװ טסָאה ּוד לײװ :טנָאז
 טָאג ןייד הוהי סָאװ .לעפַאּב םעד טיהעג טינ טסָאה ןּוא
 ןּוא ,טרעקעומוא ךיז טסָאה ןּוא ** ,ןלױפַאּב ריד טָאה
 סָאװ טרָא םעד ןיא רעסַאװ ןעקנורטעג ןּוא טיורּב ןסענעג
 .ןּוא טיורב ןייק ןסע טינ טסלָאז :טגָאזעגנָא ריד טָאה רע
 שנ בייל רעטיוט ןייד טעװ--רעסַאװ ןייק ןעקנירט טינ
 | .ןרעטלע ענייד ןופ רבק םעד ּוצ ןעמּוק

 ןסעגעג טָאה רע יוו םעדכָאנ ,ןעוועג ויא סע ןּוא **
 רע טָאה .,ןעקנורטעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,טיורב
 סָאװ איבנ םעד רָאפ-םיא רַאפ לוייא םעד טלטָאזעגנָא

 -ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןוא 2 .טרעקענמּוא םיא טָאה רע
 םיא טָאה ןּוא ,געװ ןיא ןּפָארטעגנָא םיא טָאה בייל ַא ןּוא
 ןפרָאװעגקעװַא ןגעלעג זיא בייל רעטיוט ןייז ןוא ;טייטעג
 ךיוא ;םיא ןּבעל ןענַאטשעג זיא לזייא רעד ןוא ,געװ ןפיוא
 טשרע * .ּבַײל ןטיוט םעד ןּבעל ןענַאטשעג זיא בייל רעד
 ןטיוט םעד ןעועג ןּבָאה ןוא ,ןעגנַאנעגײּברַאפ ןענייז ןשטנעמ

 -רעד ןּבָאה ןוא ןעמוקעג ייז ןענייז ;ּבַײל ןטיוט םעד ןבעל קידנעייטש בייל םעד ןוא ,געוו ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא בייל
 -גּוא םיא טָאה סָאװ איבנ רעד טרעהרעד טָאה * .ןטעזעג ריא ןיא זיא איבנ רעטלַא רעד סָאװ טָאטש רעד ןיא טלײצ
 ,טָאנ ןּופ ליומ םעד טקינעפשרעדיוו טָאה סָאװ ןַאמ רעכעלטעג רעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,געוו ןּופ טרעקעג
 סָאװ טָאג ןופ טרָאװ סָאד יװ יוװַא ,טייטעג םיא ןּוא ןסירעצ םיא טָאה רע ןוא ,םייל םֹוצ ןבעגעגרעביא םיא טָאה טָאג ןּוא
 - | .טדערעג םיא ּוצ טָאה רע
 זיא רע ןּוא .טלטָאזעגנָא יז ןּבָאה .לזייא םעד ןָא רימ טלטָאז :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןיז ענייז ןסייהעג טָאה רע ןוא" | =
 םעד ןּבעל ןעייטש בליל רעד ןוא לוייא רעד ןּוא ,געװ ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא בייל ןטיוט ןייז ןענופעג טָאה ןּוא ןעננַאגעג

 .לוייא םעד ןסירעצ טָאה רע טינ ןוא ,ּבַײל ןטיוט םעד ןסענעג טָאה ּבַײל רעד טינ .ּבַײל ןטיוט <

 ,לוייא ןפיוא טנײלעגפױרַא םיִא טָאה ןוא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןופ בייל ןטיוט םעד ןּביוהעגפיוא איבנ רעד טָאה = |
 "ַאְּב וצ םיא ןּוא ןנָאלקַאּב וצ ,איבנ ןטלַא םעד ןּופ טָאטש רעד ןיא ןעמוקענ זיא רע ןוא ;טריפענקירּוצ םיא טָאה ןוא
 ןיימ ,ילוו :םיא ףיוא טָאלקענ טָאה עמ ןּוא ,רבק םענעגייא ןייז ןיא בייל ןטיוט ןייז טגיילעג טָאה רע ןוא *  .ןָּארנ
 | | | !רעדורב

 ,ֿברַאטש ךיא ןַא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןיז ענייז טנָאועגנָא רע טָאה ,ןּבָארנַאּב םיא טָאה רע זַא םעדכָאנ ,ןעוועג זיא סע ןוא יי
 עניימ טגייל רענייּב .ענייז ןבעל ;ןּבָארגַאּב םיא ןיא זיא ןַאמ רעכעלטעג רעד סָאװ רבק םעד ןיא ןּבָארנַאּב ךימ ריא טלָאז
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 סָאװ טרָאװ סָאד ןעשעג טעװ ןעשעג םורָאװ יי .רענייב

 רעּביא טָאג ןּופ טרָאװ םעד ךרּוד ןפורעגסיוא טָאה רע

 ןופ רעויה עלַא רעּביא ןּוא ,לָא-תיִּב ןיא סָאװ חבומ םעד

 ..ןורמוש ןופ טעטש יד ןיא סָאװ תֹומָּב יד

 טינ םָעבְרָי ךיז טָאה שינעעשעג רעקיזָאדרעד אנ /

 רעדיוו טָאה רע ןוא ,געוו ןטכעלש ןייז ןּופ טרעקענּפָא

 טָאה סע רעוו .תומָּב ןופ םינהפ קלָאפ ןשיווצ ןופ טכַאמענ

 ןרעװ לָאז רע ,טנַאה ןייז ןליפרעד רע טגעלפ ,טלָאװעג

 רעקיוָאדרעד ךרוד ןוא * .תֹומָּב יד ןּופ םינהפ יד ןּופ

 ידפ ;םֶעבְרי ןופ זיוה םעד ףיוא דניז ַא ןעװעג זיא ךַאז

 .דרע רעד ןופ טכיזעג ןופ ןקיליטרַאפ ןוא ןטָארוצסױא סע |

 10 ,ד*-32 ,ןי - א םיכלמ |

 ַחְּכוִּמַה-לַע הָּוהְי רבְדב אָרָק רׁשֲא רֶבָּדִח הֶיְהִי הֹלָה לֵּכ גל

 גל

 :ןורְמִׂש יִרָעְּב רֶׁשֲא תֹומָּכַה תבל לַעְולֵא-תיִבְּב רשא
 הז דוהז ביו העְרַה וכְרדִמ םַעְבְרִי בשדאל הָוה רבה רֶחֶא <

 יהיו ולי-תֶא אֵּלַמְי ץפחה תמָב ינהל םָצָה תֹצְקִמ שעה
 םעְבְרְי תב .תאֵטַהְל הֶּזַה רֶכּדַמ יִהָיַו :תומָּב יִנֲהְּכ רל

 .ּזהָמָרֲאָה יִנְּפ לעמ דיִמׁשהלו דיבה
7 

 פב .רֶמאֹ ;םֶעְבְרִידִב הָיִבֲא הָלָח איהה תַעָּב
 זרֶׁשֲא  יִתַאייּכ וערי אלו תינתשהו אג ימוק תשאל
 1 47 ד } רכדדאוה איִבָּנַה הָיֵחָא םשדהנה הלש ְְּכַלָהְו םִעְבָרְי

 םֶחָל הָרָׂשִע דרב ְּתַחַקְלְו :הוה םֶעָה-לַע ְךֶלֶמל יֵלָע
 הָיְהייחַמ ךֶל דיני אה ולא תאֵבּו ׁשֵבְּד קָּבְכַבּו םיִרּקְִ
 אֵבָּתַו הלש ךלתו םקּפו םָעְבִרי תֶׁשֲא ֵּכ ׂשֵַּתַו | ודל
 0 :ובישמ ויָניֵע ומ יִּכ :תוארל לכידאל ו והָיחַאו הָיִהַא תב

 הרָאָּב םֶעְבְרִי תֶׁשֲא הנה ּוהָהָא-לֶא רַמָא הֶהַּו - ה
 הֶרְזָכְו ה אול הָלֹחייכ הָנְב-לָא ְּךֶמִעְמ רכִד שרדל

 עֹמְשִכ יהְיַו :הָרּכַנְתִמ איִהְו ּהָאֹבְכ יהיו ָהיֶלֵא .רֵּבְַּת י
 ;רֶׁשֲא יִאְּב רֶמאֹיַ חַתָּפִב הָאְּב הילר ליה"תֶא והיִחַא

 :השק ךילא חלש יִכָאְו הָרּכִנְתִמ תא ה הֶמָל םֶעְבְרִי |
 עי לארש יהלֶא הָוהִי רַמָא-הְּכ םֶצֵבְריִל ירמא יִפְל +

 :לאְרשי ימע לע די ד ָּּתִאו םַעָה דךותמ ּךיִתֹמְרָה רֶׁשֲא
 תתייק"אלו ל ָהָנְֶּאְו דוד תיכמ .הֶכָלְמּמַה-תֶא עַרְקֶאָו
 -לָכְּב יִרָחֶא לה רֶׁשֲאו ימֹצִמ רמש שא דוד יִדְבַעּכ

 שֶּכִמ תֹוׁשֲעַל עֶרָּתַו :יִניְֵב שה קָר תושעל ֹובָבְל ט
 .םיִרָחֲא םיַהלֶא ללההשעת דלתו נפל ּוהירׁשֲא
 ינגה ןכל :ףוג ירחא ָּתְכַלְׁשַה תאו יִנסיִעְכַהְל תוכָסִמ
 ןיתשמ םֶעְבְרִיל יִתְרְכַהְו םֶעְבָרִי .תיב-לֶא הָעָר איָבְמ
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 רעד הָיִבַא ןרָאװעג קנַארק ץא טייצ רענעי ןיאי ךף |

 ןיז וצ טגָאזעג םֶעבְרִי טָאה*  .ןעמָעבִרִ ןופ ןז = =
 עמ ,ךיז לעטשרַאפ ןוא ,ךיד טעּב ךיא ,ףיוא ייטש :בייוו

 טסלָאז ןּוא ,בייוו סמֶעבֶרִי טסיּב ּוד זַא ןענעקרעד טינ לָאז

 ח סָאװ רעד ,איבנ רעד הֶיְחַא זיא ןטרָאד ,עז .וליש ןייק ןייג

 .רעביא ךלמ ַא ןרעװ לעוו ךיא זַא ,רימ ףיוא טגָאועג טָאה

 ןעצ ריד טימ ןעמענ טסלָאו ןואי .קלָאפ ןקיזָאדמעד

 י  ּוצ ןעמוק ןוא ,קינָאה גורק ַא ןּוא ,ךעלביק ןוא ,ןטיורב

 . .לגניי ןטימ ןייז טעוו סָאװ ןגָאז ריד טעװ רע ;םיא

 דעגפיוא זיא יז ןּוא ,ןָאטעג יױזַא ביו סמָעבְרְי טָאה+

 ןעמּוקעג זיא יז ןוא ,וליש ןייק ןעגנַאנעג זיא ןוא ןענַאטש

 טָאג רעּבָא* .הנקו ןייז ןמ ל רַאטש עוועג ןעניו ןויוא ענייז םורָאװ ,ןעו טנעקעג טינ טָאה ּוהָיִחַ ןוא ;ויוה סהָיֵחָא יא

 :ןּוהָיִחַא טגָאזעגנָא טָאה

 .דמערפ ןלעטש ךיז יז טעװ .,טמוק יז ןַא זַא ,ןייז טעװ סע ןּוא .ריא וצ .ןדער יוז .ןּוא יױװַא ױטסלָאז

 ױזַא ,ריט ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא יז ןעוו ,סיפ עריא ןופ ךרָאש םעד טרעהעג טָאה ֹוהָיְחַא יוו ,ןעוועג זיא סע ןּוא *

 ;קנַארק יא רע םורָאװ ,ןוז ריא ןנעוו ךײשַאּב ַא ריד ווב ןגערפ טמוק ּבייװ סמָעבָרִי ,עו

 ַא טימ ריד ּוצ טקישעג ןיּב ךיא זַא ;דמערפ ךיז וטסלעטש ןעד סָאװ ךָאנ ,ּבײװ סמֶעבְרִי ,ןײרַא םּוק :טנָאזעג רע טָאה

 ןּביוהרעד ךיד ּבָאה ךיא לײװ :לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יװַא- ;ןעמֶעבְרִי ּוצ גָאז ייג* ?הרוׂשּב רערעווש

 ןסירעגקעװַא ּבָאה ךיא ןּוא* ;לארׂשי קלָאּפ ןיימ רעּביא טשריפ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד ּבָאה ןּוא ,קלָאפ םעד ןשיווצ ןופ

 טָאה סָאװ ,דוד טכענק ןיימ יװ ױזַא ןעװעג טינ טסיּב ּוד ןּוא :ןבענעג ריד יז בָאה ןוא ,דוד ןופ ויוה םעד ןופ .הכולמ יד

 ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ רָאנ ןָאט וצ ,ןצרַאה ןצנַאג ןייו טימ רימ ךָאנ ןעגנַאנעג זיא סָאװ ןּוא ,טָאּבעג עניימ טיהעג |

 זעג ריד טסָאה ןּוא ןעננַאגעג טסיּב ןּוא ,ריד רַאפ ןעװעג ןענײז סָאװ עלַא יװ רעגרע ןָאטעג טסָאה ןּוא" ;ןגיוא עניימ

 .ןײד רעטניה ןפרָאװעגקעװַא ּוטסָאה ךימ ןּוא ,ןענערעצרעד ּוצ ךימ ,ןצעג .ענעסָאגעג ןּוא ,רעטעג עדמערפ טכַאמ

 רעדעװטעי ןעמֶעבְרִי ןופ ןדײנשרַאפ לעװ ךיא ןּוא ,זיוה סמָעְבְרָי ףיוא קילנמוא ןַא גנערּב ךיא ,עז םורד **-ןקור.



 24-11: דל

 םָעְבְרְתיִב יִרֲחַא יתְרעבו לֵאָרְׂשִיְּב ועו רוצָע ריב
 אי כא ליִעָּב םַעְבְריִל תמה :וּמָּת-דַע ללה רֶעַבְי רֶׁשֲאַּכ
 = זירְוהְי.יִּכ םִיָמָּׁשַה ףִֹע ּולְכאְי הֶדָׂשַּב תמהְו םיִבָלְּכַה
 ו תמו הָריִעָה ףילנר הָאֹבְּב .דתיבל יִכְל ימוק תאו :רָּבד
 + ויובל הָוייִּכ ותא ורק טָאְרְשילַ .ולודפַסו :דֶליַה
 הָוהְי-לֶא בופ רָב ובדאָצמנ ןע י רֶבְקילֶא םעָבְרִיל אב
 יי "לע ְךֶלֶמ ול הֶוהְיםיִקָהְו :םֶעֶברָי תוכב לארי יהלֶא
 = "בג הָמּו םִּיַה הָז םַעְבְרְי תיִּכ"תֶא תיִרְכִי רֶׁשֲא .לָארׂשִי
 וט ןיביַמַּב טסה דו רֶׁשֲַּכ לֶאְרְשיתַא הָוהִי הָכִהְו !הֶּתָע
 שא גאוה הָבֹּטַה הָמָדֲאָה לעמ לֵאָרְׂשִי-תֶאְי ׁשֵתָנְו
 .-ןיָא ֹוׂשָע רֶׁשֲא שי רֶהְנַל בעמ םד םֶהיֵתֹובֲאְל ןתנ ןֵתָנ
 ₪ לגב לֵאָרְׂשִי-תֶא ןֵּתִו גהָודְי-תֶא םיִסיִעְכַמ .םֶהיֵרְׁשֶא
 ;לֵא-ׂשי-תֶא איִטֲחֶה רֶׁשֲאַו אַטָה רֶׁשֲא םֶעְבְרָי תֹואֵַּח
 זי הףסב הָאָּב אוק הָתָצְרִת אבו לו םָעְבְרִי תֶׁשֲא םֶקְּתַו
 וי .לאְרְשִי-לָּכ ולדּדָפְּו ותא רְּבְקִיַו  תֶמ רעהו ייַּבַה
 ₪ לתו :איִבָנַה והָיהֶא וּדְבעידיְּברֶּבּד רֶׁשֲא הוה רבדכ
 | לע םיִבּותְּכ םה  ךֶלֶמ רשאו םתְלנ רשָא םֶפְבְרִי רב
 כ יולמ רשא םימָיהו : :לַארְשי יכלמל םימוה יִרְבד פט
 - למה ויִתבָאבע בשה הָנָׁש םִיַׁשּו .םיִרָשֶע ֶעְבְר
 אכ הדוהיפ ְךֵלֶמ המלָׁשְדִּב ם םִעְבַהְרּו = ּודֶתחִּת וב בָד
 הֶרָׂשֶע עַבֶׁשּו וכְלְמִּב םִעְבַחְר הָנָׁש תחאו םיִעָבְרַאְדַּב
 םכושל הָוהְי ירְֵּב-רֶׁשֲא ריעה םלָׁשּוריִב ְךֶלֶמ | הָנָׁש
 קדמענ ומא םֵׁשְו לארשי יטבש טפמ םָׁש ומָשחתֶא
 בכ תא .אנקנ הָוהְייֵנֵעְּב עֶרֶה הָדּוהְי שעה ;תיִנֹּמַעָה
 א םגונבמ :ואָמִח רֶׁשֲא םָתאֹּטַחְּב סבא ושָע שא ללמ
 הָדְבְנ הָעְבְנ-לְּכ לע םיִרשָאְו תְבְצמּו תֹמָּב םֶהָל מַה
 רכ לכ ּוׂשָע ץרַאב היה שדקיסנו :ןנצב .ץֶצילָּב תַחָתְו

 צד +

 ח אלמ "זט

 .ןּברָאטשעג לגני סָאד ויא יװַא ,זיוה ןּופ לעװש םעד ףיוא ןעמוק

 ,ןּברַאטש דניק סָאד טעו =

 587 י ר - א שכלמ
 לעװ ךוא ,לאהשי ןשוזצ ,טײק-ןוא דניק ,אץושרַאּפסנַאמ

 ,טיוק סיוא טמַאר עמ יװ .יוזַא ויוה סמָעבְרָי ןעמַארסיוא

 טּברַאטש סָאװ םעד * .ןרעװ טדנעלרַאּפ טעװ סע שב

 . םעד ןוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעוו ,טָאטש ןיא ןעמָעבְרָי ןופ
 - למיה ןופ ןעלגיופ יד ןלעװ ,דלעפ ןיא טּברַאטש סָאװ

 ייטש .ֹוד ןוא <". .טדערעג טָאה טָאג םורָאװ ;ןסעפיוא
 יא ,טָאטש ןיא ןעמוק סיפ ענייד יװ ;םייהַא ייג ,ףיוא

 םיא ןלעװ לארשי ץנַאג ןוא *

 -רעד ויולב םורָאװ .;ןּבָארנַאּב םיא ןלעוו ןוא ,ןגָאלקַאּב

 ץץא:לַײװ ,הרובק וצ ןעמוק טעוו ןעמָצבְרָי ןופ רעקיוָאד

 םעד הוהי ןגעקַא סטוג סעפע ןרָאװעג ןענופעג זיא םיא
 ךיז טעוו .טָאג ןוא * - .זיוה סמֶעבָרִי ןיא ,לארשי ןּופ טָאג

 ןדײנשרַאפ טעװ סָאװ ,לארׂשי רעּביא ךלמ ַא ןלעטשפיוא
 זיא לָאמסנעד -וליפַא רעּבָא . גָאט םענעי זיוה סּמָעבְרִי

 רָאר ַא יו יװַא ,לארשי ןוָאלש טעוו טָאג םורָאװ** !סָאװ

 ןסיירסיוא טעװ רֶע .ןּוא ,רעסָאװ ןיא טלסיירטעג טרעוו

 "עג טָאה רע סָאװ דרע רעטוג רעקיזָאדרעד ןּופ ! לארׂשי

 - ןּופ ןטיירפשעצ .ײז טעװ .רע ןוא - ,ןרעטלע ערעײז ןבעג

 דנצענ ערעייז טכַאמעג ןּבָאה ייז סָאװרַאפ ,ךייט טייז רענעי

 -רעּביא טעװ רע ןּוא * .טָאנ קידנענערעצרעד ,רעמייב

 .טָאה רע סָאװ ןעמָעבְרָי ןופ דניז יד ןגעוו ןופ לארשי ןּבעג

 . .לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ןוא ,טקידנוועג

 | עא וא ,ןענַאטשעגפיוא ןיא ּבײװ סמָעבְרִי ןּוא יי

 -עג .זיא יז יו .;הָצֹרִּת ןייק ןעמוקעג ןּוא ןעגנַאנעגקעַא

 ןּוא ,ןּבָארנַאּב םיא ןּבָאה לארׂשי ץנַאנ ןוא *
 רבב םעד וה מא ענק ךייז .ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ סָאג ןּופ טרָאװ סָאד ירו יוזָא ;טגָאלקַאּב םיא

 ב זיא סָאד ,טגיעקעֶג טָאה רע יו ןוא ,ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע יװ ,ןעמָעבְרֶ ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןואי* 2

 - .לארש ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךוב ןיא ןבירש

 עניז טימ מ טנילעג ךיז טָאה רֶע ע ןוא .רָאי י קיצנַאװצ ןוא יװצ ןעוועג ןענייז ,טניניקענ טָאה םָעבְרִי סָאװ געט יד וא" - ;

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא בֶדָנ ןוז ןַײז ןוא ,ןרעטלע

 = רע א .ןעיזעג .טלָא 1 םָעֹבַחר יא רָאי קיצרעפ ןוא ןיײא .הדוהי ןיא טניניקעג טָאה ןהמלש ןּופ ןּוז רעד םֶעבַחר ןּוא * 2
 עלַא ןופ טלײװרעדסױא טָאה טָאג סָאװ.טָאטש רעד ,םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ןצעּביז ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא |
 .תינומצ יד הָמָעַנ ןעװעג זיא רעטומ ןייו ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .ןטרָאד ןעמָאנ ןייז ןָאט ּוצ ,לארׂשי ןיא םיטבש

 / סָאװ ץלַא יח רעמ טנרעצרעד םיא ןּבָאה ייז ןוא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה הדּוהי ןּוא * =
 טקידניזעג ןּבָאה יז סָאװ דניז ערעײז טימ ,ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ערעײז |

 :םיוב ןקיטּפַאהגײװצ רעדעװטעי רעטנוא ןּוא ,לגרעב ךכיוה רעדעװטעי ףיוא ,רעמייבנצעג ןּוא ,רענײטש

 .ריִקְּב ןיְִּׁשִמ :טסקעט ןיא א

 -לייז ןּוא ,תֶומְּב טווּבעג ךיז ןּבָאה ךיוא 2 ןוא* % ה

 ךיוא ןוא* 4



 א םיכלמ --/ - 0/0 | =

 יװַא ןָאטעג ןּבָאה ייז .דנַאל ןיא ןעװעג ןענייז רענעמדנַאש

 טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןופ ןטייקידרעוומוא עלַא יװ

 .לארשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןּופ ןּבירטרַאפ

 ,םָעבַחר ךלמ ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןעוועג זיא סע ןוא *

 ףיוא ןעמוקעגפיורַא םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד קַשיש זיא

 סטָאנ ןּופ תורצוא יד ןעמונעגוצ טָאה רע ןּוא** .םִיַלָשּורי

 -עגּוצ רע טָאה ץלַא ;ויוה סכלמ ןּופ תורצוא יד ןּוא ,ויוה

 ןדליש ענרעדליג עלַא ןעמּונעגוצ טָאה רע ןּוא .ןעמּונ

 טָאה םָעבַחֹר ךלמ רעד ןּוא * .טכַאמעג טָאה המלש סָאװ

 ןּבעגעג ייז טָאה ןּוא ,ןדליש ענרעּפּוק ייז טָאטשנָא טכַאמענ

 סָאװ סרעפיול יד ןּופ טיילטפיוה יד ןּופ טנַאה רעד ףיוא

 ויא סע ןוא * .זיוה סכלמ ןּופ גנַאגנייַא םעד טיהעג ןּבָאה

 ,זיוה סטָאג ןיא ןעמּוק טגעלפ ךלמ רעד רָאנ ןעװ ,ןעוועג

 יוז ןנעלפ ךָאנרעד ;ןגָארטסױרַא ייז סרעפיול יד ןועלפ

 = .סרעפיול יד ןּופ רעמַאק רעד ןיא ןרעקמּוא יז

 ץלַא ןּוא ,ןעמֶעבַחר ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןוא*

 ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 ַא ןּוא"  .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשעגטייצ יד

 ןעמֶעבִרִי ןשיווצ ןּוא ןעמָעבַחר ןשיווצ ןעוועג זיא המחלמ

 | .געט עלַא

 ןוא ,ןרעטלע ענייזטימ טגיילעג ךיז טָאה םֶעבֲחר ןּוא יי

 -סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןבעל ןרָאװעג ןּבָארנַאּב ויא רע

 יד הָמָעַנ ןעוועג ויא רעטימ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .טָאטש

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאוועג ויא םִיַבָא ןוז ןייז ןוא .תיִנֹומַע

 .הדּוהי רעּביא ךלמ ןרָאװעג םִיִבַא זיא ,ןטֶבנ ןופ ןוז םעד םֶעבָרִי ךלמ ןופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןּואי ול

 :לארשי ינָּב ִנּפִמ הָוהְי ׁשיִרֹוה רֶׁשֲא םיוגה תֶבֵעֹוְּתַה
 -דלמ | כוש הָלָע םִעְבַחְר למל תיִׁשיִמֲחַה הָנָׁשַּב יִהָיַו הכ
 -תֶאְו הָוהְי-תיִּב תורְצְא"תֶא חפיו םֶלָׁשּורי-לַע םִיָרְצִמ וכ

 .יננמילָּכ"תֶא חפינ חקל לֶּכַה--תֶאְו דלמַה תיפ תורצוא
 םֶּתְחַּמ םֶעְבַהְר .ךלמה' שעיו  :המלש הָׂשָע רֶׁשֲא בֵהְוַה 5

 חַתָּפ םיִרְמָּשַה םיִצְרָה ירש לַי-לַע דיקּפהְ תֶׁשְחְנ יִננָמ
 זבואָשְ הוה תיּב ךְלַמה אברדמ - +ךלמה תב וכ
 םַעְבַחְר יִרְבּד רֶתיְו :םיִצְרָה | אתְילֶא םּוביִשָקְו םיִצָרָה טכ

 םימָיה ורב רפק-לע םיִבּותְכ המה"אלה השע רֶׁשֲא-לֶכְו
 םָעְבִרי ןיֵבּוםִעְכַחְרויִּב הָחָָה הָמָחְלִמּו :הָדּוהְי יִבְלַמְ :
 .ֹויָתֹבַא-סע רֵבְּקִַו זיִתֹבַאדםִע םֶעְבַחְר בֵּכְׁשִי שמיה אל

 מא דלמיו תִנֹּמַעָה הָמֵעָנ ומא םֵׁשְו דוד ריִעְּכ
 זויִּתְחַּת ונָּב

 | ומ
 םִיַבֲא למ טְכְְְּב םַעְבְרִא ְךַלֶמִל הֹרָׂשֶע הָנֹמְׁש תַנְשְבּו *

 הכעמ ומָא םֵׁשְו םֶלָשורִיִּב ךלמ םיִנָׁש שלש !הָדּוהְי-לַע
 הרָׂשֶעירְׁשֲא ויָבָא תֹואְטַח-לָכְּב ךְל :םיִלָׁשיִבֲאהתַּב \

 דוד בבל ויטלֶא הוהידמע םלָש וָבָבִל הָיהְאַלְו וינָפל
 םִלָׁשּוריִּב רג ול ויהְלֶא הוה ןַָנ דו ןעֶמִל יִּכ !ויָבָא ד
 רֶׁשֲא :םֶלָׁשּו--תֶא דימעהְלּ וידָחֶא ונְּב-תֶא םיִקָהָל ה

 רשא | לָּכִמ רטדאלו הוה יניעב רשיהדתֶא דוד הֶׂשָע
 קדמחלמו ּזיִּתִחָה הירוא רבב קב וַײה ימי לפוהצ ו
 יִרְבּד רֶתְָו :ווח ימיילּכ םִעְבָרְי ןיכו םָעְבְחְרְדיִב הָתָיַה *

 יִרְבִּד רָפְמְדלַע םיִבּותְּכ  םהחאולה הָׂשָע רשאילכו םִיבָא
 ןיכו םיַמָא ןיִּב התה הָמָחְלַמּו הָדּוהְי יכלמל םימָה

 רֶוָּד ריִעְּב ותא ורב ויתבאדמע םיִבָא בּפשינ !םעְבְרִי ח
 םִעְבִר יִל םירֶָׂע תַנְׁשִבּו - ווָּתְחַּתנְב אָסֶא ְךֶלֶמו 5

 ףאלמ 3 גס ?קשש הכ הי

 רָאי יירד

 .ןעמֹולָשיבַא ןּופ רעטכָאט יד הָכֲעַמ ןעוועג זיא רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה |

 ץנַאג ןעװעג טינ זיא ץרַאה ןייז ןוא ,םיא רַאפ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,רעטָאפ ןייז ןופ דניז עלַא ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא *

 .ןדוד רעטָאפ ןייז ןופ ץרַאה סָאד יו ױזַא טָאג ןייז הוהי טימ

 .םִיַלָשּורי ןטלַאהּוצפיוא ןּוא ,םיא ךָאנ ןּוז ןייז ןלעטשוצפיוא ,םִיַלָשּורי ןיא טכיל ַא

 ןעקנָאשעג טָאג ןייז הוהי םיא טָאה ןגעוו סדוד ןּופ רעּבָא +

 ויא סָאװ ןָאטעג טָאה דוד לײװ *

 ןּופ געט עלַא ,ןליופַאּב םיא טָאה רע סָאװ ץלַא ןּופ טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה ןוא ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער

 .יּתִח םעד הָיַרּוא טימ השעמ רעד ןיא ץּוחַא ,ןּבעל ןייז

 .ןּבעל ןייז ןופ געט עלַא ןעמָעבְרָי ןשיווצ ןּוא ןעמֶעבַחר ןשיווצ ןעװעג זיא המחלמ ַא ןּוא י

 יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןעמָיבַא ןנעװ ןכַאז עקירעביא יד ןואי

 .ןעמָעבְרָי ןשיווצ ןּוא ןעמִיִבַא ןשיװצ ןעוועג זיא המחלמ ַא ןוא .הדוהי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ |

 ָאסָא ראו ןייז ןוא .טָאטש-סדוד ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה םִיִבַא ןּוא *

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא
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 . ץרַחַאְו םִעּבְרַאְו !הְדּוְי-לַע אֵמָא ףלמ לֵאָרְׂשִי דלמ |
 ;טבילָשיִבָא-תַּב הָכֲעַמ וּמִא םֵׁשְו םִַָׁשייִּב דלמ הָנָׁש
 = רפעמ :ויָכָא .דָודְּכ הָוהְו יניֵעְּב רש אָסֶא שעמ
 ושָע רֶׁשֲא םיִלְלִַה-לֶּכ-תֶא ל רו ץֶרָאָהְרִמ םישדקה
 צ -רֶׁשֲא הָריִבְנִמ הרי פא הָכְעַמ-תֶא ו םו ּ!ויָתֹבֲא

 - ּהָפְצֹלְפִמ--תֶא אָסֶא תֶרכ הרשאל תֶצְלּפִמ הֶתְׂשֶע
 יי אָקָא-בִבְל קר ורס"אל תֹומָּבַהְו :ןורדק לַחְנְּב ףרשיו
 ט לֵׁשְרֶקְ יא ישדק"תַא אב : :וימידלָּכ הודְי-ִע םלש הָיָה
 וט אָ ןיפ הָיָה הָמָחְלמּו :םיִלְכְו בה הֶסֶּכ ה הוה תב
 1 -ךלֶמ אשעב לעג :םֶהיֵמְי-לָּכ לֵארְׂשִ-דֶלִמ אשעּב ץבו
 - אָבְו אצי תה יִתְלִבְל הָמְרָהתֶא ב הָדּוהְי-לַע לֵאָרׂשִי
 חי בֵַָּהְ ףֶּכִה-לֶּכ-תֶא אָסֶא חשו :הָדּודְי ךלמ אָמֶאְל

 זד י

 ְךֶלֶמַי תיב תרורצתבי הוהידתיב תוְרְצוִאְּב | םיִרָתֹגַה !
 "מ דדהְדָּבדלֶא אָסֶא למה םָמְלְשי וידכע דָיְּב םִנת
 . +רמאל קֶׂשֶּמַרְּב בשיה םרא ְךלַמ ןויוחרב ןמרְבִ
 ףל יִּתְחַלָׁש הגה ד יָא ןיבו יִבָא ןיֵּב ךָשְבו יִניִּב תיִרְּכ
 "למ אָׁשְעַּב"תֶא ד ּףתיִרְב"תֶא הְרְפה ךל בֶהֶז | ףסַּכ רַחֹׂש
 כ אָסֶא ךלָּמַהילֶא דדָהְרְּב משו יל הָלַעַ לֵאְְׂשִי
 לו לֵאָרְׂשִי יִרָע-לַע ול"רשא םיִלָיֲחַה יֵלָׂש-תֶא חלש"
 ;רֹורְנַּכ-לָּכ תֶאְו הָכְעַמ-תיב לָמֶ תאו ןדתַאְו ןויע-תֶא
 אכ תֹונְּבִמ ליג שב עמשפ יהיו :יִלִָּפִנ ץְרָא-לָּכ לע
 בכ "זרָא משה אָסֶא דלה : הצְרַתְּב בש הָמְרָהְדתֶא
 .זָריָצֲע-תֶאְו הָמָרָה ינְבאתֶא ואש יֵקָנ ןיא הָדּוהְידלְּכ
 : ןמינב עַבָנ-תֶא אָסֶא למה | םָּב ןֵבָיַו אׁשֶעַּב הָנָּב רֶׁשֲא

 ט -

 .וכ חָלָבְ ותרובנלַכו אָסָא יְֵבִד-לָּכ רָתיְו :הָּפְצמַה"תֶאְו
 .-לַע שיִבּותְכ הָמִה-אלֲה הָנְּב רֶׁשֲא םיִרָעַהְו הֶׂשֶע רֶׁשֲא
 דָלָח תנו תעל קר הָדּוְי יי יבלמל םיִמָּיַה יִרְבִד רֶפְס

 = הד

 הק יש נט  ץמקצלה אסב 7 ךלמ אסב'ט
 תורצוא-תאו םירפסבו ,הרסמה ם"ע ?"צכ 'חי

 רוק ךלאו

 מ א םיכלמ

 - ףלמ םעד םָעבְרִי ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ןואי* =

 ןוא יי .הדוהי רעביא ךלמ ןרָאװעג ָאסָא ויא ,לארשי ןופ

 .םִיַלָשּורי ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיצרעפ ןוא ןייא

 יד הָכֲעַמ ןעוועג ויא רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא

 יי .ןעמֹולָשיבַא ןופ רעטכָאט

 ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ָאסָא ןואיי

 = טָאה רע ןוא * .דוד רעטָאפ ןייז יו יױזַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד

 ןָאטעגּפָא טָאה ןּוא ,רענעמדנַאש יד דנַאל ןּופ טפַאשעגּפָא

 ןּוא *  .טכַאמעג ןּבָאה ןרעטלע ענייו סָאװ רעטענּפָא עלַא

 ַא ןייז ןופ ןָאטעגּפָא רע טָאה ןהָכֲעַמ רעטומ ןייו ךיוא

 רעד ּוצ שינעעזרַאפ ַא טכַאמעג טָאה יז לייוו ,עטנירַאה

 .ןּוא ,שינעעורַאפ ריא טקַאהעגּפָא טָאה ָאסָא ןוא .הָרָשַא

 טינ ןענייו תומָּב יד רָאנ* .ןורדק ךייט םייב טנערּברַאפ

 "עג ויא ןָאסָא ןופ ץרַאה סָאד רעּבָא ;ןרָאװעג ןָאטעגּפָא

 - ..געט ענייז עלַא טָאג טימ ץנַאג ןעוו

 ןופ ןכַאז עטקילײהעג יד טכַארּבעג טָאה רע ןּוא *

 דיוח:ןיא ,ןכַאז עטקילייהעג ענעגייא ענייז ןוא ,רעטָאפ ןייז

 = .םילפ ןּוא ,דלָאג ןּוא ,רעבליו , טָאג ןּופ

 ןשיווצ ןּוא ןָאסָא ןשיװצ ןעוועג זיא המחלמ ַא ןּוא י*

 ןוא 2/ .נעט ערעײז עלַא לארשי ןּופ ךלמ םעד ָאׁשֶעַּב

 ףיוא .ןעגנַאגעגּפױרַא זיא לארשי ןופ ךלמ רעד ָאׁשֶעַּב

 ןַא ןוָאלרעד ּוצ טינ ידּכ ,הָמָר טיוּבַאּב טָאה ןּוא ,הדּוהי

 ןופ ךלמ םעד ָאטָא ייּב רעײגנײרַא ןַא ןוא רעײגסױרַא

 יב .הדּוהי
 יד ןיא ןוא ,זיוה סטָאג ןופ תורצֹוא יד ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ דלָאנ ןוא רעּבליז עצנַאג סָאד ןעמונעג ָאסָא טָאה = |

 וצ טקישענ ײז טָאה ָאסָא ךלמ רעד ןוא ;טכענק ענייז ןופ טנַאה רעד ןיא ןּבענעג ייז טָאה ןוא ,זיוה סכלמ ןּופ תורצוא
 :ןגָאז ּוצ יװַא ,קֶׂשָמַד ןיא ןסעועג ןיא סָאװ ,םֶרַא ןופ ךלמ םעד ,ןענֹויוֲח ןופ ןוז םעד ןומרבט ןּופ ןוז םעד דדֵהְדְּב

 רעּבליז הנתמ ַא ריד ךיא קיש טָא ;רעטָאפ ןײד ןשיװצ ןּוא רעטָאּפ ןיימ ןשיווצ ,ריד ןשיװצ ןּוא רימ ןשיװצ זיא דנוב ַא * |
 .רימ ןּופ ןעיצּפָא לָאז רע ידּכ ,לארשי ןּופ ךלמ םעד ָאשֶעַּב טימ דנוב ןייד רעטשרַאפ ,יינ ;דלָאג ןּוא

 ,לארשי ןופ טעטש יד ףיוא רעריפ -ליח ענייז טקישעג טָאה רע ןּוא ,ָאסָא ךלמ םּוצ טרעהעגוצ דִדָהְרּב טָאה **

 .ילתפנ דנַאל ןצנַאג םעד טימ ,תֹורנִּכ ץנַאג ןּוא ,הָכֲעַמ"תיִּבילַבָא ןּוא ,ןֶד ןוא ,ןֹויִצ ןגָאלשעג טָאה ןּוא

 ןיא ןסעזעג זיא ןּוא ,הָמָר ןעיובמּורַא טרעהעגפיוא רע טָאה יװַא ,טרעהרעד טָאה ָאשֶעַּב יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא
 יד ןגָארטעגקעװַא ןּבָאה ייז ןוא ,טזָאלעגסױא טינ םענייק ,הדּוהי ץנַאג ןפּורעגפיונוצ טָאה ָאסָא ךלמ רעד ןּוא * .הָצֹרִּת

 בג טױּבַאּב ײז טימ טָאה ָאסָא ךלמ רעד ןּוא ;טױּבעג טָאה ָאׁשֶעַּב סָאװ טימ ,ןצלָאה עריא ןּוא הָמָר ןּופ רענייטש

 י | | ,הָּפצִמ ןּוא ,ןימינב
 טעטש יד ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,טּפַאשהרּובג עצנַאג ןייז ןּוא ,ןָאסָא ןנעוו ןכַאז עקירעביא יד ןּוא 5 =

 רעד ּוצ רָאנ .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ



 א םכמ === -
 יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע יא רעטלע ןייז ןופ טייצ

 יי יי יו יי 'צ<

 ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה ָאסָא ןוא** =

 ןייז ןיא ןרעטלע ענייז ןּבעל ןרָאוועג ןּבָארנַאּב זיא רע

 ןרָאװעג ! זיא טְפָשֹוהי ןוז ןייז ןוא .טָאטש סדוד רעטָאפ

 יי .,טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 ךלמ ןרָאװעג זיא ןעמָעבֶרָי ןּופ ןּוז רעד בֶדֶנ ןוא" =

 ןופ ךלמ םעד ָאסָא ןּופ ראי ןטייווצ ןיא לארשי רעּביא

 .רָאי ייווצ לארשי רעביא טניניקעג טָאה רע ןּוא ,הדּוהי

 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע .ןּוא
 ןוא ,רעטָאפ ןייז ןופ געװ םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,טָאג
 = .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןיא

 ןופ ויוה םעד ןּופ ,ןהָיחַא ןופ ןוז רעד ָאשֶעַּב ןוא* =
 טָאה ָאשֶעַּב ןּוא ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג טָאה ,רֶכָׂשֹׂשִי

 ןעוו ;םיתשלפ יד ּוצ טרעהעג סָאװ ןֹותֹּבִנ ןיא ןנָאלשעג םיא

 ןוא *  .ןֹותֹּבִנ ףיוא טרענעלעג ןּבָאה לארשי ץנַאג ןוא בֶדֶנ

 ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטיִרְד ןיא טייטעג םיא טָאה ָאשֶעַּב

 ןּוא* .טרָא וז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןוא ,הדּוהי ןּופ

 -רעד רע טָאה :,ךלמ ןרָאװעג זיא רע יוו ,ןעוועג זיא סע

 טינ טָאה רע ;ןעמָעבֶרֶו ןופ ויוה עצנַאג סָאד .ןגָאלש

 זיּב ,ןעמֶעבֶרִי ןּופ םעטָא ןקידעּבעל ןייק ןואלעגרעביא

 = טָאג ןופ טרָאװ סָאד יוו יווַא ,טקיליטרַאפ םיא טָאה רע

 ;וליש ןּופ ןהָיְחַא טכענק ןייז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ

 ןוא ,טקידניזעג טָאה רע סָאװ ןעמֶעבֶרָי ןופ דניז יד רַאפ יי

 5 ,וט-24 ,וט

 ויפבָאהסע לבה ויפבאדמע אָסֶא בֵּכְׁשִנ :ויָלְנר"תֶא דכ
 בֶדָנְנ וויָּתְחַּמ נב טפשוהי דלמיו ויבָא דֶוָד ריִעָב הכ

 ךלֶמ אָמָאְל םיפש תַנְׁשּב לֵאָרְׂשִי-לַע למ םֶעָבְרִיִּב
 הוה ניצב עֶרָה שעח :םִיתָנְׁש לֵאָרְׂשִ-לַע דֶלְמִַו הָדּוהְי וכ

 ;.לֵאָרְשי-תֶא איִטְחַה רשא ותאָטְַב ו ויבָא רד די |
 אָשָעַב הכו רֶכְׂשִי תיבל הָיחֶאְדִב אָשַעּפ ויִלָע רשקוו 5
 -ִכָע םיִרָצ לָאָרְׂשִי-לְכְו בֶרֶנְו םיִתְשלפל רֶׁשֲא ןותְבנּב |
 .תָדוהְי ךלמ אָסְאְל שלש תִנָשְּב אָשָעַב ּוהְתְמִו ןתְּבִנ חנ
 "אל םֶעְבִריתיֵּב-לָּכ-תֶא הכה וְלְמְכ יה זויתְִת למ טכ

 רֶׁשֲא הָוהְי רבְדִּכ וךמשה"דע םַעְבְר ויל המשלב ריִאְׁשִה
 רֶׁשֲא םעְבְרַי תואטַח-לע :ינלישה הָיִחֲא ֹוּדְבַעידיְּב רֶּבִּד ל

 -תֶא טיִעְכִה רֶׁשֲא ֹומְעַכְּב לֵאָרְׂשִי-תֶא איִמָחֲה רשאו אָטָח
 הֶׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְו בדנ ירכד רֶתָיְו :לֵאָרְׂשִי והלא הָוהְי אל

 :לארשי יבלמְל םימָוה יִרְבִּד רֶפְְדלַע םיִבּותּכ םֶהיֵאַלֲה
 -לָּכ לֶאְרש"רלמ אָׂשְעַּב ןיבו אָמֶא ןיִּפ הָעְוִה הָמָהְלִמּו בל
 אָׂשֶעַּב ּדֵלָמ הָדּוהְי ףלמ אָסֶאְל שלש תַנְׁשִּב = ּוםֶהיֵמְי ל

 :הֶגְש עַּבְרְַו םיִרְׂשֶע הָצְרִתְּב טֵאָרְׂשי-לֶּכילַע הָיִחֶאְ
 רע ותאָטַחְבּ םֶעבִרְיךֶרָדְּכ לי הוי יִיְֵּב עַרָה שעיו רל

 דלאׂשיתַא איָמָחֲה
 זמ

 :דומאל אבל יִננֲחןִב אוהיילא הָוהְיירַבְד יָהְיַו א
 מע לע רי ָּךנָתֶאְו רֶפְעָה-ךִמ .ְּךיִתֹמיִרֲה רֶׁשֲא ןעי ב

 לאְרשי ימע"תַא אטחתו םֶעְבָרְי ךרדּב | ךלתו לארשי
 ירחאו אשעב ירחא ריעְבְמ יִנְנִה :םֶתאטְחְּב יִנסיִעְכַהְל ג
 תרמה :טֶבְנְְּב םֶעְבָרְי תיִבְּכ ְּךְתיִכ-תֶא יִּתַתנו ותיב ד

 ולכא הָרָּׂשַּב ול תמו .םיִבָלְּכַה ּולְכאְי ריִעָּב אָשֶעַבָל |

 ותְרּובִּו השע רׁשֲאַו אָשֶעַב יִרְבִּד רֶתָיְו !םִימָׁשִה ףוִע ײ
 ף אלמ 9 ,וט

 .לארׂשי ןּופ טָאג םעד הוהי טנרעצרעד טָאה רע סָאװ גנונערעצרעד ןייז ןנעװ ןופ ;לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רֶע סָאװ
 -טיצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב וש ויא סָאד ,ןָאטעג | טָאה רע סָאװ וו ץלַא ןוא ,ןבֶדָנ ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ךאפ =

 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג |
 ַא ןּוא = 0 יי ב

 .געט ערעיו עלַא לארשי ןּופ ךלמ םעד ָאשֶעַּב ג ןטיװצ ןּוא ןָאסָא ןשיווצ ןעוועג זיא המחלמ ַא

 לארשי ץנַאג רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןהָיַַא ןופ ןוו רעד ָאשֶעַּב ויא ,הדוהי ןופ ךלמ םעד ָאסָא ןופ רָאי ןטירד ןיא* =
 ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא** .רָאי קיצנַאװצ ןּוא ריפ ןטגיניקעג טָאה ןוא] ,הָצֹרְּת ןיא

 .לארׂשי ןקידניז טבַאמעג טָאה רע סָאװ דניז ןייז ןיא ןוא ,ןעמֶעבְרִי ןופ געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא

 ךיד ּבָאה ךיא לַײװי :ןגָאז ּוצ יױזַא ,ןָאשֶעַּב ףיוא ,ןיננַח ןּופ ןוז םעד אּוהי ּוצ ןעװעג זיא טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןּוא * זמ

 ןעגנַאגעג טסיב ּוד ןוא ,לארׂשי קלָאפ ןיימ רעביא טשריפ ַא רַאפ טכַאמעג ךיד ּבָאה ןֹוא ,ביוטש ןּופ ןביוהעגפיוא

 טָא י--דניז ערעייז טימ ןענערעצרעד ּוצ ךימ , לארׂשי קלָאפ ןיימ ןקידניז טכַאמעג טסָאה ןּוא ,ןעמָצבְרנ ןּופ געװ םעד ןיא

 סָאװ םעד * .ןטֶבנ ןופ ןוז םעד םֶעֹבְר ןי ןּופ זיוה סָאד יוו יױזַא זיוה ןייד ןכַאמ לעװ ןּוא , זיוה ןייז ןוא ןֶאשְעַּב סיוא ךיא םַאר

 ןעלגיופ יד ד ןלעװ ,דלעפ ןוא = םיא ךופ טּברַאטש סָאװ םעד ןּוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעװ | טָאטש ןיא ןָאשְעַּב ןופ טּברַאטש

 - .ןסעפיוא למיה ןּופ

 ןּבירשַאּב ןיוש ויא סָאד ,טפַאשהרובנ .ךַײז ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןוא ,ןָאשֶעַ ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא* ||



 ;לֵאָרְׂשִי כלל םיִמָּוה יִרְבִּד רֶפקילֲע םיִבּותְּכ .םָהדאֹלֲה
 ו תדְלַא למי הָצְרתְּב רַב ויָתֹבֲאדםעי אָׂשִעַּב בַּכְׁשִי
 ז ץדוהִי-רַבָּד איִבָנַה נב אוהי דיכ םָנְו .:ייִתִחַּת ֹונְב
 [ הָׂשָע-רֶׁשֲא | הָעָרֲה-לָּכ לעו וריִּב-לֶאו אָׂשִעַמ-לָא הָיִה
 םִעְבִרְי תיֵבְּכ .תזיהל וידי השעממ הל הוה ניְֵּב

 ה זירנְׁש ׁשֵׁשְו םיִרְׂשֶע תַנְׁשִּב - ןיתֹא הָּכִה-רִׁשֲא
 טטָאָרְׂשִי--לַע אָשָעַפְרִב הלא למ הרה הי למ א
 .ט תריָצָחִמ רש יִרְמְז ודבִע ְלָ רשקיו :םִיָתָנְׁש הָצְרִתְּב
 הד ד -לַע רשא אָצְרַא תיֵּב רוכש הש הָצְרתְב אָֹהְו בָכְרה

 \ םיִרָׂשָע תְַׁשִּב ּוהְתיִמָיַו ּודָכיַו יידְמִז אביו !הָצרְתַּב תיבה
 א ומְלָמְב יהיו .:ויתְחת דלמוו הָדּוהְי רלמ אָסֶאְל עבשְ
 = אְשה"אל אָׁשעַּב .תיבילָּביתֶא א הָּכִה ואסְב"לַע ותְבָשְּכ
 בי "ַלָּכ תֶא ידמז דמשו :ּוהְעְַ וילו ריִקְּב ץָתְשמ יל
 דב אָׁשֶעַּב-לֶא רֵּבִּד רֶׁשֲא הָוהְי רבדפ אָשְעַב תיִב
 עי נב הלא תואטחו אָׁשֶעַּב "תואטחלּכ לא :איבנה אּוהי
 התא סיִעְכְהְל לֵאהטִי-תֶא ּאיִטָחַה רֶׁשֲאַו ואָמַח רשא
 די יַלָבְו הלא יִרָבד רֶתָי ;םֶהיֵלְבַהְּב לארשי יקלֶא הָוהְי
 םיִמּיַה יִרבד רפסדדלע םיִבּותְּכ םֶהיאֹולֲה הָׂשָע רֶׁשֲא
 ומי אסָאל הָנָׁש עַבָׁשְו םיִרָׂשֶע תַנְׁשִּב ;לֵאָרְׂשִי יבלמל
 'םִעָהְו הָצְרתְּב םיִמָ תעבִׁש יִדְמִ למ הָדּוהְי ךֶלֶמ
 ט טבינחה םֶעָה עמשיו !םיִּתָׁשלְּפִל רֶׁשֲא ןתְּבַלַע םינח
 - לֵארְׂש-לְבּומָלְמִי ְךֵלֶמַה-תֶא הכה םגְו יִרְמִו רֶׁשָק רמאל
 !הדָנֲרְּמַּב .אּודֲה םויּכ לארש-לע אֵבָצירׂש ירמָע-תֶא

 יז :ָצְרִמלַע ורְצו ןותְּבִנִמ ָֹּמִע לֵאָרְש-לֶכְויִרְמֶע הל |
 חי ןִֹמְרַא--לֶא א אביו ריִעָה הָדּכְלְנייִּכ יִרְמִז .תֹוָאְרִּכ יה
 = =לַע תמו ׁשֵאָּב ְךלֶמ"תיִב-תֶא לע .ףרשמ ךֵלמִה-תיִ
 תרָמָלָל הָוהְי יניֵעְּב .עֶרָה תושפל אֵמָח רשא ויתאטמ
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 ןּופ- םלבלמ יד ופה ןטינעעטעגטיצ 2 ןופ ךּוּפ ןיא
 סע עק ען עה יע א: 2 ןיו פרט 6 .לארשי

 = .ץנייז טימ טגײלעג ךיז טָאה - .ןּוא *
 הָלֵא א ןוז ייז ןוא ..הָצרְּת ת ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב ולא רע ןּוא
 ,טרָא ןייו ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא

 אּוהָי ךרוד ןעועג טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא ךיוא ןּוא :
  ןייז ףיוא ןּוא ןָאׁשעַּב ףיוא ,איבנ םעד ,ןיִננַח ןופ ןוז םעד
 ןגיוא יד ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןוייב םעלַא רַאפ יא ,זיוה
 ענו ןּופ םישעמ יד טימ ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג ןּופ
 סָאװרַאפיא א ןעמָעבְרי ןופ ל דיוה סָאד יוו יװַא ןייו וצ ,טנעה
 ךלמ םעד ָאסָא : ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןוא סקעוץא* = = 0 פסק יי - .ןגָאלשרעד םיא טָאה רע
 - ףלמ ןרָאװעג ןֶָאשָעַּב ןופ ןוז רעד הָלַא ויא ,הדּוהי ןופ

 .רָאי ייווצ .וטגיניקעג טָאה ןּואנ ,הָצֹרִּת ןיא:לארשי רעביא |

 א .רעּביא ןַאמטּפױה ַא ,ירמָו טכענק .ןייז ןואי
 ;םיא ףיוא טנוב א טכַאמעג טָאה ,ןגעווטייר יד ןופ טפלעה
 קידנעקנירט :רופיש ךיז ,הָצֵרֵּת ןיא ןעוועג זיא רע תעב
 .הָצרִּת ןיא .ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ןָאצרַא ןופ ויוה .ןיא
 םיא ןוא .ןגָאלשעג םיא טָאה ןוא ;ןעמּוקעג ויא ירמז ןוא י*
 ךלמ םעד ָאְסָא ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןביו ןיא ,טײטעג
 ..טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא ןוא ,הדּוהי ןּופ

 א ַא ,ךלמ ןרָאװעג ויא רע יװ ,ןעװעג ויא סע ןוא 5

 ןגָאלשרעד .רע טָאה .ןָארט ןייז ףיוא טצעועג ךיז טָאה רע
 -רעביא טינ םיא טָאה רע. ;ןָאשֶעַּב ןופ זיוה עצנַאג סָאד
 | עני ןּוא ענענייא ענייז לָאמוצ ,יןיושרַאּפסנַאמ ַא ַא ןוָאלעג
 עצנָאג סָאד טקיליטרַאפ- טָאה ירמז ןּוא <  .טניירפ עטו
  טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יוו יוזַא ,ןָאשעַּב ןּופ זיוה

 יז סָאװ ,ןהָלֵא ןוז ןייו ןופ דניז יד ןוא ,ןָאשְעַּב ןופ דנו עלַא רַאפ*  ,איבנ םעד אּוהַי ךרּוד ןָאשֶעַּב .ןגעװ טדערעג
 ערעַײז טימ לארש ןיפ ! טָאג םעד הוהי ןענערעצרעד ו רצ ,לארש ןקידנז טכַאמעג ןּבָאה יו סָאװ ןוא , ,טקידניזעג ןּבָאה
 ..ןצעג עקיטשינ

 -טײצ יד  ןופ ךיּ ןוא רַב ץוש וי זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ו ץלַא ןּוא ל ןנעו ןכַאז עקירעביא יד ןּוא *
 .לארשי ןּופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשעג

 טָאה ,טרעגַאלעג טָאה סָאװ קלָאפ סָאד ןוא י* .םיתשלפ יד ּוצ טרעהענ סָאװ ןֹותֹּבִנ ףיוא טרעגַאלעג טָאה קלָאפ סָאד תב ,הָצרִת ןיא געט ןּביז טגיניקעג ירמז טָאה ,הדוהי ןופ ךלמ םעד ָאסָא ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןוא ןביו סאפ
 ןּבָאה לארׂשי ץנַאג ןוא ;ךלמ םעד ןגָאלשרעד ךיוא טָאה רע ןוא ,טנוב ַא טכַאמעג טָאה ירמז :ןגָאז וצ יױװַא ,טרעהעג
 לארׂשי ץנַאג ןוא ירמָצ .ןוא גד | .רענַאל ןיא גָאט םענעי ןיא ,לארשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ רעריפ-ליח םעד ירֹמָע טכַאמעג
 .הָצֹרִּת ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה ןּוא ןֹותּבִ ןופ ןעגנַאגעגפױרַא ןענַײז םיא טימ
 ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןענגַאנעגנײרַא רע זיא יװַא ,ןעגנּוװצַאּב זיא טָאטש יד זַא ןעועג טָאה ירמז יוו ,ןעװעג זיא סע ןוא 2%
 רע ס סָאװ דעז עניז רעּביא * ;ןּברָאטשעג זיא ןוא ,רעייפ ןיא ויוה סכלמ םעד ךיז רעביא ןדנוצעגנָא טָאה ןּוא ,זיוה סכלמ

 -  .ריקְּב ץתֶשַמ ;טסקעט ןיאא |



 א םיכלמ 2090

 ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאט ּוצ ,טקידניוענ טָאה

 דניז ןייז רַאפ ןּוא ,ןעמֶעבֶרִי ןופ געװ םעד ןיא ןייג ּוצ ,טָאג

 .לארשי ןקידניז ןכַאמ ּוצ ןעגנַאנַאּב זיא רע סָאװ

 טנוב ןייז ןוא ,ןירמז ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןּוא *

 ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טעװעטנּוּבעג טָאה רע סָאװ

 .לארשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךּוּב

 טלייטעצ לארשי קלָאפ סָאד ךיז טָאה לָאמסנעד יי

 ינבּת רעטניה ןעװעג ויא קלָאפ ןופ טפלעה :טפלעה ןיא

 טפלעה ןּוא ,ךלמ רַאפ ןכַאמ ּוצ םיא ,ןתַניג ןופ ןּוז םעד

 ןירמֶע רעטניה סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא* .ןירמָע רעטניה

 ינבֵּת רעטניה סָאװ קלָאּפ סָאד טקרַאטשעגרעּביא טָאה

 ירמָע ןּוא ,ןעמּוקעגמּוא זיא ינבִּת ןּוא .ןתַניג ןּופ ןּוז םעד

 | .ךלמ ןּבילּבעג זיא

 ךלמ םעד ָאסָא ןּופ רָאי ןטסקיסיירד ןוא ןייא ןיא =

 ןואנ ,לארׂשי רעביא ךלמ ןרָאװעג ירמָע זיא הדוהי ןופ

 טגיניקעג רע טָאה הָצרִּת ןיא ;רָאי ףלעווצ ןטניניקעג טָאה

 ןורמיש גרַאּב םעד טפױקעגּפָא טָאה רע ןּוא** .רָאי סקעז

 טױּבַאּב טָאה ןּוא ,רעּבליז רענטנעצ ײװצ רַאפ ןֹרָמֶש ןּופ

 סָאװ טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד ןפּורעג ןּוא ,גרַאּב םעד

 רַאה םעד ,רֶמֶׁש ןּופ ןעמָאנ םעד ףיוא ,טיובעג טָאה רע

 .ןֹורמֹוׁש ,גרַאּב םעד ןּופ

 יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה ירמָע ןּוא

 עלַא יװ רעגרע טריפעג ךיז טָאה רע ןּוא ,טָאג ןּופ ןגיוא

 געוו םעדלַא ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןּוא * .םיא רַאפ סָאװ

 רע סָאװ דניז ןייז ןיא ןּוא ,ןטֶבִנ ןופ ןּוז םעד םֶעבְרִי ןּופ

 םעד הוהי ןענערעצרעד ּוצ ,לארשי ןקידניז טכַאמענ טָאה

 | .ןצעג עקיטשינ ערעייז טימ לארשי ןּופ טָאג

 34-20 ;ןט
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 למל םימיה ורב רפי םיִּותּכ
 יָנְבִת יבא היה םַעָק יִצַח יצחל לאְרשי םַעָה קָלָחְי זָא וכ
 רֶׁשֲא םֶעָק קחו :יִרְמֶע יִרֲהַא יצחהו ובילמהל | תַניִגִדֶב בכ

 = תרממ תעינדדפ יִנְבִּת יִרֲחַא רשא םֶצָה-תֶא יִרְמָע יִרֲחַא
 אָסָאְל הָנש תַמַאְו םישלש עַנְׁשִּב :יִרְמֶע למ ָגְבַּת גנ

 הָנָׁש הָרְׂשֶע םיִּתְׁש לֵאְָׂשיילע י יְִמָע ךְלִמ הָדּהְי דל
 תֶאְמ ןורמש רָהָהֹתֶא ןֵקִיו !םיִנָׁשׁשְׁש ְלֶמ הָצְרִתְּב דכ
 ריִעָה םש"תא ארק רֶהָהתֶא ןָבָיו ףֶמּכ םִיִרְכִכְּב מש -
 קרשעמ :ןורמש .רָהָה יֵנֹרֲא רֶמָׂשִמָׁש לע הָנָב רֶׁשֲא הנ
 ךלפ :וינפל רשא לֶּכִמ ערה הָוהְי יִניִעְּב עַרָה יִרָמָע וכ

 -תֶא איִמָחַה רש ויתאָּטִמְבּו טבְְְּב םעברי ְּךֶרֶד-לְכִּב
 ;טבֶהיֵלְבַהְּ לֵאָרְׂשִי יַהֹלֲא הָוהְי-תֶא סיִפְבַהְל לארי

 דאלַה הָׂשָע רֶׁשֲא ותְרּוְבִנּו הֶׂשָע רֶׁשֲא יֵרְמֶע יֵרְבִּד רֶתָיְו וכ
 :ילארשי יכלמל םיִמָוה ירבד רֶפְסְלַע ,םיִבּתְּכ םה

 םָאְחַא דְלַמַו ןָרַמְשְּב ךכַקיו ויתבָאדםע יִרְמָע בַּכְׁשִַּו חכ
 טלֵאָרְׂשִ--לַע ול יִרְמָעְדִּב בָאְחַאְו - :ווָּתְחַת ֹונְּב טכ

 יןלממ הָדּדְי ךֶלֶמ אָסָאְל הָנָׁש הָנֹמְׁשּ םישלש תֶנָשּב
 םִיַּתְׁשּו םיִרָשָע ןויְמְׂשִּב טֵאָרְׂשִי-לַע יֵרְמָעְוִּב בָאְחַא

 רֶׁשֲא לפמ הוי יניעב עַרָה יִרְמָעוִּכ בָאְחַא שעיו :הָנָש ל
 - חקוו טְבנְִּב םֶעְבָרָי תיאְטְחְּכ ותל לקנה יהו :וָנָפְל אל

 דבי לו םינדיצ דֶלֶמ לַעבְתֶא-תַּב לָבְאתא הָשֶא
 לעבַה תי לעְבְל חפומ םקו :ול וחתשיו לַעָּבַה-תֶא בל
 ףסויו הָרֶׁשֲאָה--תֶא בֵאְחַא עו :ןורמשב הָנָּב רֶׁשֲא יל

 ילפמ לארי והלא הוחי-תֶא םיִעְכַהְל תושעל בָאַחַא
 תיפ לאח הב וימיב  :וינפל וה רֶׁשֲא לארשי יֵכְלַמ די

 דאו אלמ 89 ויק ותאטחבו כ = לטסב יאה 'דכ

 סָאד ,ןָאטעגפיוא טָאה רע סָאװ טפַאשהרובג ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןירמֶע ןּופ ןכַאז עקירעביא יד ןּוא יי

 - .לארשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא

 עג זיא בָאְחַא ןוז ןייז ןוא ,ןורמש ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב זיא ןוא ,ןרעטלע ע ענייז טימ טנילעג ךיז טָאה ירמָע ןּוא =

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװ

 םעד ָאסָא ןופ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא טכַא ןיא לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןירמֶע ןּופ ןּוז רעד בָאְחַא ןּוא =

 .רָאי קיצנַאװצ ןּוא ייווצ ןורמש ןיא לארשי רעביא טגיניקעג טָאה ןירמֶע ןופ ןוז רעד בָאְחַא ןוא .הדּוהי ןופ ךלמ

 .םיא רַאפ סָאװ עלַא ןופ רעמ ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה ןירמָע ןּופ ןוז רעד בָאְחַא ןּוא **

 ןּופ רעטכָאט יד לביא ּבײװ ַא רַאפ ןעמונעג ךָאנ רע טָאה ,ןטָבנ ןופ ןוז םעד םָעֹבְרֶי ןופ דניז יד ןיא ןיינ ןייז קיצניװ ןוא +

 טָאה רע ןוא * .םיא ּוצ טקוּבעג ךיז ןוא ,לַעַּב טנידעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,םינודיצ יד ןופ ךלמ םעד לַעַּבתֶא

 יד טכַאמעג טָאה בָאְחַא ןוא * .ןֹורמֹוׁש ןיא טיובעג טָאה רע סָאװ לַעַּב ןּופ זיוה םעד ןיא ,לַעַּב וצ חּבומ א טלעטשעגפיוא

 ןענייז סָאװ לארשי ןופ םיכלמ עלַא יוו ,לארשי ןופ טָאג םעד הוהי ןענערעצרעד ּוצ רעמ ןָאטעג טָאה בָאְחַא ןוא ;הָרָשַא

 יי .םיא רַאפ ןעווענ

 רע טָאה רוָכּב ןייו םָריבַא ףופ ןּבעל םעדנ טימ .ֹוחירי טױּבעגּפָא לֵא-תיֵּב ןּופ לָאיח טָאה געט ענייז ןיא 4
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 טָאה ןטסגני ןייז בּונֹׂש טימ ןוא ,טסעפטנּורג ריא טניילעג - הע םיִנְׁשִבּו ּהָרָסִי והֹכְּב םֶריִבֲאַּב החידי-תֶא לאה
 ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,ןריט עריא טלעטשעגנײרַא רע !ןּ ַעְׁשֹוהְי דָיְּב דֶּבּד עא הֶוהְי רֵבָדִּכ היל ביצה

 | | זה א יח .בָאזַא-לָא לֶעְלִנ יכטחמ יבשת והולא מאר .\ןּונ ןופ ןוז םעד עושוהי ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג
 | גוקו | ץֶרָבְד יפלדמא יב רָטְמ למ הֶּלֵאָה םינשה ַאּב ךיו ןּבָאה סָאװ יד ןופ ,יּבשִּת רעד ּוהָילַא ןואי ב .הריהיהםא ונפל יִּתְרִמָע רָשא לארשי יהל הוה
 יו ױזַא :ןבָאָחָא ּוצ טנָאזעג טָאה ,דֶעלְנ ןיא טצעז ג זדמדמ דל ינו המ יל :רמאל ריִלֶא התרסה
 - רַאפ ייטש ךיא סָאװ לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טּבעל סע יהי ;ןיזרַיה נפל רֶׁשֲא תי לחנב תְרַתְסִּה
 !טרָאװ ןימ טיול | ינָפילַע רָשא תיִרְכ לָמְנְב בש" דלה הָוהְי רֵבָדְּכ ׂשעיו .ןדייס ,ןגער ןּוא יוט יז טעוו ןרָאי עקיזָאדיד ןיא ביוא ,םיא יו :םָׁש לכלכל יִתיּוצ םיְִרֶעָה-תֶאְ ָּתְשִמ לַחְגְמ
 ו םֶחָלְ רֵקֹּבַּב רֶׂשָבּ םָחָל 15 םיִאיִבְמ םיברעהו דר

 | ו שכייו םִמָי ץקמ יִהָיו !הָּתְׁשִי לַחנְַדִמּו בֶרֶעָּב רָׂשְבּ ױזַא ,םיא ּוצ ןעוועג ויא טָאג .ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא *
 ןייק ןרעקרַאּפ ךיו טסלָאז ןוא ,ןענַאד ןופ יג" :ןגָאז ּוצ ה קדוהודרבְ יו :ץֶֶאְפ םֶׁשֶנ הָיָה-אְל יִּכ לחה |
 ןרָאפ סָאװ תירּכ ךַאּב םעד ייּב ןטלָאהַאּב ךיז ןוא ,חרומ | ט םש תְכשו ֹדיִצְל רׁשֲא הָתַפְֶצ דל טיק ;רמאל ולא
 לא הָׁשִא טְׁש"הּנִהְו ריִעָה חַתַפ-לֶא אביו הָתַפְרִצ ,ןעקנירט וטסעוו ךַאּב םעד ןופ :ןייז טעוו סע ןוא + .ןדרנ ' ךלמ ! םֶקָל לכלל המלא הָׁשִא םש יתיצ הוה
 עמ יל אָניייַחְק רמאמ הילֲא אָרְקִו םיצע תֶׁשׁשִֹמ
 סָאד יו ױזַא ןָאטעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעג רע זיא * = / אי - הלא ארק" תחקל דלה :הֶתְשָאְו לבב םימ

 טצעזעג ךיֹז טָאה ןּוא קעװַא זיא רע ןוא ;טָאג ןּופ טרָאװ בי ליָהְלֶא הָוהְי-יֵח רמז :דדיּכ םֶחְליתַּפ יל .אניחקל
 עיורב ןוא ,ירפ רעד ןיא שיילפ ןוא טיורב ןעונערב םיא והיתישע יתאבו םיִצָע םינש תֶׁשֶׂשֹקִמ יִנְנִהְו תחפצב ןגעלפ ןּבָאר יד ןּוא* .ןדרַי ןרַאפ סָאװ תירפ ךַאּב םייּב ץְמַש טעֶמּוי דַּכַּב המק"ףכ אָלְמְִא יִּכ נֹועָמ ילשַײסא
 0 | | גי "לא והיא הלא רמאמ :ּונתמו רהנלכמ ינבלו יל

 .ןוייפש וצ ןטרָאד ךיד ןלױפַאּב ךיא ּבָאה ןּבָאר יד ןּוא

 .ןעקנירט רע טנעלפ ךַאּב ןופ ןּוא ;טנווָא ןיא שיילפ ןּוא הק הנע ליש דא רב ישע ואב יאְרִת
 ויא ,געט ןופ ףיולרַאפ ַא ךָאנ ןעװעג זיא סע ןואי = "יִּכ :הָנַהאְּב יִׂשעַּת נְבַלְ דלו יל תאָצוהְו הָנשאִרְב
 ןעװעג טינ זיא סע לײװ ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ךַאּב רעד | זרלַכְת אל חמלה דפ לאְרְשי יִהלֶא הָזהִי רַמָא הכ
 סָאװ תַפרֶצ ןייק יג ,ףיוא ײטש' :ןגָאז וצ יװַא ,םיא ּוצ דאק לכ א רכדכ קו דקו : 0/ 20 ט ן ּוהָילַא רבְרִּכ הש ו !הָמְראָה יג ןעװעג טָאג ןּופ טרָאװ סָאד זיא" .דנַאל ןיא ןגער ןייק לע םֶׁשנ התוך םִז דע רֵמְחֶת אל ןמָׁשִ תַחָּפַצְ

 ּבָאה ךיא ,עז ;ןציז ןטרָאד טסלָאז ןּוא ,ןודיצ וצ טרעהעג -  סאה"ש יקחח'די וי יקבנטת דל ןט
 .ןוייפש ּוצ ךיד הנמלַא ןַא יורפ ַא ןליופַאּב ןטרָאד |

 ,טָאטש ןופ גנַאגנייַא ןיא ןעמוקעג זיא רע יו ןוא .תַפֹרֶצ ןייק ןעננַאגעג ויא ןוא ןענַאטשעגפיוא רע סאפ
 ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גנערּב :טגָאזעג טָאה ןּוא ריא ּוצ ןפּורעג רע טָאה .ץלָאה ןטרָאד טּבײלק הנמלַא ןַא יורפ ַא טשרע
 ןפורעגכָאנ ריא רע טָאה יװַא ,ןעגנערב ןעגנַאגעג זיא יז יװ ןוא * .ןעקנירט לָאז ךיא ידּכ ,ילּכ ַא ןיא רעסַאװ לסיב א

 הוהי טּבעל סע יוו יוזַא :טנָאזעג יז טָאה * .טנַאה ןייד ןיא טיורב לקיטש ַא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ גנערּב :טגָאזעג ןּוא
 ךיא ביילק טָא ןּוא !גורק ןיא לייא לסיב ַא ןוא ,ּפָאט ןיא לעמ לופטנַאה ַא זיולב רָאנ ,ןכּוק ַא ּבָאה ךיא ביוא ,טָאג ןייד
 "רעד :ןסעפיוא סע ןלעװ רימ ןּוא ,ןּוז ןיימ ןוא רימ רַאפ ןכַאמ סע לעװ ןוא ןייג לעװ ךיא ןּוא ,ךעלצלעה רָאּפ ַא ףיונוצ
 0/9 | .ןּברַאטש רימ ןלעװ ךָאנ

 א ןופרעד * רימ  ךַאמ רָאנ ,טרָאװ ןַײד יװ יױװַא וט יג ;ןבָאה ארֹומ טינ טסלָאז :טנָאועג ריא ּוצ ּוהָיְלַא טָאה י
 ווא םורָאװ'* .טצעלוצ ןכַאמ וטסעו ןּז ןייד רַאפ ןוא ריד רַאפ ןוא ;סױרַא רימ גנערּב ןוא ,טשרעּוצ ןכוק םעניילק
 טרעגימעג טינ טעװ לייא גורק רעד ןוא ,ןייגסיוא טינ טעװ לעמ ּפָאט רעד :לארשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה
 | .דרע רעד ןּופ טכיועג ןפיוא ןגער טיג טָאג סָאװ גָאט םעד זיּב ,ןרעוו
 טַאהעג באה טגיזעגזיוה ר ריא וא רע ןוא יז ןוא והלא ןופ ט טרָאװ סָאד יװ יװַא ןָאטעג טָאה ןוא ןעגנַאגעג יז יאי* ==

 .26 ,ו עישוהי עא = ---
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 תרחפצו הָתֶלְּכ אֵל המלה דכ :!םיִמָי ּהָתיִב איִהָו 6 ,ןעגנַאגעגסױא טינ זיא לעמ ּפָאט רעד * ..געט ליפ ןסע 'וצ
 1 : ןס

 :והילא דָיְּב רָבִד רשא החי רֵבָדְּכ רֶמָח אל ןְמָּׁשַה

 תל עב הא הָלָח הֶּלִאָה םיִרָבּדַה רַחַא יהו" טא ..  יי

 טביהלָאה שיא דל יל -המ והלא 3 מאה :המשנ חי  זיא ,ןשינעעשעג עקיואדיד ךָאנ ןעװעג זיא סע ןּוא יי
 רֶמאַֹ:יִנְּב"תֶא  תיִמָהְלּ ִנֹע--תֶא .ריְִַּהְל ילא ָתאַב טי

 -ילֶא הע ּהָכיֵחְמ והחקו נביא יִלדינְּת הלא

 אָרְקינ ושמע והָבְּכְשו םָׁש בשי אּוד-רׁשֲא הילה 5 יקרַאטש רעייז ןעװעג זיא טפַאשקנַארק ןייז ןוא ,ויוה ןופ

 -רֶׁשֲא הָנְמְלַאָה-לַע םנה יטלָא הָוהְי רמאו הרי לָא יז טָאה י* .ןּבילּבעג טיִנ םעטָא ןַא רעמ זיא םיא ןיא ויּב

 דַרֹמְתִיַו ּהנְב-תֶא תיִמָהְל ָתָֹעְרַה הָּמִע רֶרֹוּנְתִמ יא וכ = - .זוהול
 הדוח רמאמ הָוהְי--לֶא ארקינ םימעפ שלש בְלַה-לַע רעכעלטענ ּוד ,רימ ּוצ וטסָאה סָאװ :ןּוהְיְלֶא וצ טגָאועג

 הוה עמשיו | :ובְרקדלע הוה דליהיׁשַּפַנ אָניבְׁשִּת ימלֲא בכ = ,דנו עניימ ןענָאמרעד ו ּוצ רימ ּוצ ןעמוקעג ּוטסיּב ?ןַאמ

 חק :יחמ וברקהלע דליה בשתו והילא ליִקְּב כ |

 ּודָנּתִיַו הָתיַּבַה .הילעה-דמ והדר רֶלֹוַה--תֶא והלא 0
 דלא ; השאה רַמאָמְ נב יו יח יאר והיא י רמי מאל דכ ןוא .ןּוז ןייד רימ ביג :טגָאזעג ריא וצ רע טָאה 19 |

 הָוהְירֶבָּו התא םיקלָא ׁשיִא יּכ יִתְעַדְי הז .רָּתַע והילא "פיורָא םיא טָאה ןּוא ,םעווּב ריא ןופ ןעמונעג םיא טָאה הרע

 | :תַמָא ד ְּפְּ

 יװ ױזַא ,ןרָאװעג טרענימעג טינ ויא לייא גורק רעד ןּוא

 עטסָאּבעלַאּב רעד ,יורפ רעד ןּופ ןּוז רעד ןרָאװעג קנַארק

 וז ןיימ טייט וצ ןוא |

 0 ןטרָאד טָאה רע סָאװ בוטשרעביוא רעד ןיא ןנָארטעג

 קשב והלא ; הָיָה החי רברו םיפר םיִמָו הי א = ןוא * .טעב ןייז ףיוא טניײלעגקעװַא םיא טָאה ןוא ,טניזחעג

 רֶמִמ הָנִּתִאְו בָאְַא-לֶא הארה דל רמאל תישילשה ,טָאג ןיימ הוהי :טגָאועג טָאה ןּוא טָאג וצ ןפורעג טָאה רע

 בָאְחַא-לֶא תואָרהְל והילא ליו ּוהָמְרֲאָה ינפלע ב |

 רֶׁשֲא והיִדְבְעלֶא בָאָחַא ארק :ןֹדְמִׂשִּב קָזָח בצרה + | |

 יהיו :דָאְמ הָוהָי-תֶא אָרָי הָיָה ּוהָיְרַבְעְ תִיָּבַה--לַע ד =< וז ריא ןטייט ּוצ ,ןָאטעג זייּב ּוטסָאה

 קדאמ והידבע הקו ה יאיבנ תא לביא תיִרְכַהְּב דניק םעד רעּביא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןּוא* <

 זבל םֶלְכְלַכ הע שיא םיִשָמַח םאיִּבְיַו םיִׁאיִבְנ
 -יכָּכילֶא | ץראְּבךֵל ּוהידַבֲע-לֶא בָאהַא רמאוו םִיָמְו ה

 הָיַחְו ריִצָח אָצְמִנ | ילוא םיִלָחנַה-לַּכ לֵאְו םִיַַּה יקב / ןקיזָאדמעד ןופ לעו יד ,ךיד טעב ךיא ,לָאז ,טָאג ןיימ

 ,ריא יב ףיוא ךיז טלַאה ךיא סָאװ הנמלַא רעד ךיוא יצ

 הוהי :טנָאזעג טָאה ןוא טָאג ּוצ ןפורענ טָאה ןּוא ,לָאמ יירד

 סיטכשאה גהנמכ אשת יב תדטפה 11 חו קיג ץנק לכ ל לש ,קאזו לט 2 | | 0/0 0 : .םיא ןיא ןרעקמוא ךיז דעק

 | | | .,ןוהָילַא ןופ לוק םעד וצ טרעהעגוצ טָאה טָאג ךואי 2%

 ןעמונעג טָאה ּוהָיְלַא ןוא* .טּבעלעגפיוא טָאה רע ןּוא ,םיא .ןיא טרעקעומוא ךיו טָאה דניק םעְד ןופ לעו יד .ןוא

 ןּוא :רעטומ ןייז וצ ןּבעגעג סע טָאה ןוא ,זיוה ןיא בוטשרעביוא רעד ןּופ ןגָארטעגּפָארַא סע טָאה ןוא ,דניק סָאד

 ַא טסיּב ּוד זַא ךיא סייוו טָא דנּוצַא ןוהלַא וצ טגָאועג יורפ יד טָאה" .טּבעל ןוז ןייד ,עז :טנָאזעג טָאה .ּוהָיַלֲא

 | | .תמא זיא ליומ ןײד יא ! טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןוא ,ןַאמ רעכעלטעג

 :ןגָאז וצ יױװַא--רָאי ןטירד ןפיוא--ּוהָילַא ּוצ - טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא ,געט ליפ ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא: ץ%== |

 - .דרע רעד ןופ טכיועג ןפיוא ןגער ןבעג לעוו ךיא ןּוא ,ןבָאְחַא רַאפ ךיז זייוו יג

 | | .ןבָאָחַא רַאפ ןזײװ ךיז ןעננַאנעג והלא זיאי 0

 ןוא--ץַאלַאּפ ןרעּביא סָאװ ןּוהָידַבֹוע ןפורעג טָאה בָאְחַא וי .ןורמוש ןיא קרַאטש ןעװענ זיא .רעגנוה רעד ןוא | / |

 הָידַבֹוע טָאה ,הוהי ןופ םיאיבנ יד ןטינשרַאפ טָאה לביא זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא* ;הוהי טכרָאּפענ רעייז טָאה והידבוע

 ןוא טיורב טימ ןטלַאהעגסיוא יז טָאה ןּוא ,לייה ַא ןיא ןַאמ קיצפופ וצ ןטלַאהַאּב יז טָאה ןוא ,םיאיבנ טרעדנוה ןעמונעג |

 רשפא ;ןכַײט עלַא ייב ןוא רעסַאװ ןלַאװק עלַא ייב דנַאל ןכרוד יינ ןּוהָידַבֹוע ּוצ טגָאזעג טָאה בָאָחַא ןּוא *-רעסַאוו טימ



 ה אשכמ | 90
 :םיזב ןטלַאהרעד ןלעוו.רימ ןוא ,זָארג ןענפעג.רימ ןלעװ | יתֶא םֶקְל וקלחמ :חָמלְּבַהמ תיִרְכַ אולו דֶרּפָו םּומ
 נָא טינ' יג ןלָאו רי רימ זַא ןעלזייאלומ יד ןּוא דרעפ יד ןבעל = - והידע בלי רָחָא ְּךֶרָדְּב ךֶכָה בָאְחֲא יי ר ראה

 למ ל יי .תומהב יד ןרעו ו זך ףרדפ והידבע יה :ודכל ָחֶא-דרְֶּב ּךֶלֶה אפ 1
 4 הז הָּתַאה רֶמאַֹּ רינָפדלַע לפיו והרכו 'ותארקל והָילא
 -וצכרוד ידּכ ,דֹנַאל סָאד טלייטעצ ךיו ₪ ןּבָאה 0 ח והילא הגה דינדאל רֶמָא דל ינא וכ רֶמאַּו :ּוהְילֶא יָנֲֹא

 ,געװ ןיא ןיא ץילא ןעננַאגעג זיא בָאְחַא :םעד ךרוד : : םָאְחַאידְַּב ָךְדְבַע-תֶא ןֵתֹנ הֶּתַאזיִּכ יִתאֵמָח הַמ מא |
 0 .געו .רעדנַא וא ןיא ןילַא ןעננַאגעג ויא ּהָידַבֹוע ןוא . רֶׁשֲא ָבְלִמִמ יֹונ-שי-םָא לאה | יה יו

 יה ולא טשרע ע 0 ןעװע ע יו ןואז = רמא התא הֶתַעְו :הָּכְאְצְמִי אל יִּכ יוגקדהתאו הָכָלְמַּמַה : . 1 יא ןעוועג ץיא והיו יו ואז ₪ | "תא עיִבשַהְ ןיא ורמאו ּךְׁשַכַבְל םָׁש ינדא חַלָשדאל
 טא רע ןוא , ,טנעקרעד םיא רע טָאה .ןגעקטנַא םיא טמוק ךקאמ לא |יִָא הָָהְו :וחילא הוה ףינדאל דַמָא דל
 ,סָאד ּוד טסיב .:טגָאזעג טָאה ןוא ,םינפ ןייז ףיוא ןלָאפעג = = .םָאְחַאְלדיִנהְל יִתאֵבּו עלַאדאל רֶׁשֲא לפףאשי\הוהי ַהּורְו
 גי ;ךיא - :טגָאזעג םיא וצ רע טָאהי !ּוהָיַלָא רַאה ןַײמ = } -אְלַה :יִרָעָוַמ הָוהָי-תֶא ארי ָּךדְבעו ינגרהו ּךאָצְמִי אלו
 הי יד ןבעג-טסליוװ וד זַא ,טקידנועג ךיא בָאה = טָּשִמֲה םיִׁשִמֲח ׁשיִא הָאֵמ הָוהְי יאיבנמ אֵּבְחַאְו הוה סָאװ :טנָאזעג רע טֶאהי ..ּוהִָלֲא ויא ןָא .:רָאה ןייד גָאז ַאיבנ תֶא לֶבִֹא גרה יִתִָׂציִרְׁשֶא תא ינדאק דג

 ןיא טכענק ןייד ןּבעג טס | גר רמא הֶתַא הָּתְו :םִמ 'םָחָל םֶלְּכְלַכֲאו הָלְעִמַּב שיא ר
 הוהי טבעל סע יװ יווָא * ?ןטײט וצ ךימ ,טנַאה סבָאְזַא  ט ּוהיְלַא רֶמאֹל :יִנָנְרהְ והלא הע נדאל רַמָא דל
 .,ךיירגיניק ַא רעדָא קלָאפ ַא ָאד ויא סע ביוא טָאג ןַײד זדָארַא םֹיַה יִּכ ונפל יּתְרַמָע רֶׁשֲא תֹואְבְצ הָוהְי יח
 זַא .ןּוא !ןכיז ךיד ןיהַא טקישעג טינ טָאה רַאה ןיימ סָאװ = םָאְרַא לו ולוי םָאהַא תארקל ּוהְיִרְבְל גר לא

 5 1 ע עג רע ו חי יּתרַכָע אל רמאיו :לארשי רכ הָז הָּתַאַה לא אתא ָאד : יוש טכַאמ ג רע טָאה ,ָאְטינ :טנָאזעג בָאה לו -" מאו והילֶאחתֶא כָאְחַא תֹואְרַּכ יִהְיַו ?והָיַלֶא תאֶרְק
 .ןענופעג טיג ךיד טָאה עמ זַא ,ךיירגיניק סָאד ןוא ק לֵאפ  ןְוצִמיִתֶאֶכְעְבּ ְךיֶכָא תיכו הָּקַאיִא יִּכ לֵאְדְׂשִיתֶא
 ,ּוהָילַא יא א :רַאה ןייד גָאז ₪ :וטסגָאז דנּוצַא ןוא 14 טי "תא יי ילא ץֵבק חלש התַעְו ;םיִלָעְּבַה ירחא דלת הָוהְי

 ווא ,ריד .ןופ ןיינקעװָא לעװ ךיא רוז ,ןַיז טעוו סע ןוא"*  .עַּבְרַא לַענַה יִאיִבְנתֶאְ לֶמרַּכַד דַהילֶא לֵאָרְׂשי-לֶּכ
 טינ סַײװ ךיא ,ןגָארטרַאפ ךיד טָאג ןופ טסייג רעד טעװ = ןֵתלְשִי יֵלְמֶא תואמ עַּבִרַא הֶרֶׁשֲאָח יִאיִבְנו םיִׂשִמֲחַו תואמ
 : =ןרָא ץפקיו לֵאָרְׂשִי ינְלְכְּב בָאְחַא חַלְׁשִיַ:לָבְזִא
 כ םגהילכילֶא והלא שנו ;לֶמְרַּכַה רֶהילֶא םיִאיִבּנַה
 טבענק ץייד ןוא :ןעגרה ךימ רע טעװ ןענפעג טינ יד | הזהים יפה יתשילע טיחספ םתא יעמדדע רֶמאֹל

 יזעגיטלייצרעד טינ זיא *  .ןָא טנוי ןיימ ןופ הוהי טכרָאפ | =
 :טָאה לביא ןעוו ,ןָאטעג ּבָאה-ךיא סָאװ רַאה ןיימ ּוצ ןרָאװ

 ןטלַאהַאּב בָאה ךיא יו ,הוהי ןופ םיאיבנ יד טענרהעגסיוא |
 ?רעסַאװ ו שמ או טיורב טימ .ןטלַאהענסיוא לז ּבָאה ןוא ,לײה ַא ןיא ןַאמ קיצפופ ּוצ םיאיבנ יד ןופ ןַאמ טרעדנוה
 ..ןעגרה .ךימ טעו רע ןוא ;ּוהָיְלָא ויא ןָא :רַאה ןייד גָאְו ייג :וטסגָאז דנּוצַא ןוא 14

 8% יא

 ב יא

- 

4 

 טעה רע ןוא .,ןבָאָחַא ןגָאונָא ןעמוק לעװ ךיא זַא ןּוא ,ןיהווו

 הטונד יפה 42 = םידרפסה גהנמכ אשת יב תוטפה 2 קױמ ץמק 'בו = וקו בותכ ל"צכ ל

 ויו ךיז ךיא לעװ טנייה אי ,םיא רָאפ ייטש ךיא סָאװ תֹואָבצ ןופ טָאג טּבעל סע יו יװַא :טגָאזעג ּהָיַלֲא טָאה * יב
 תת | ב | !םיא רַאפ

 .ןוהילא ןועקטנ .ןעננַאנעג יא בָאְחַא ןוא ;טלייצרעד םיא טָאה ןּוא ,ןבָאחַא ןגעקטנַא ןעגנַאנעג והָידַבֹוע זיא =
 :העקילגמוארַאּפ ,סָאד ודי טסיב .:טגָאזעג םיא ּוצ בָאְחַא טָאה יװַא ,ןּוהָילָא ןעזרעד טָאה בָאְחַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא .
 :טָאה ריא סָאװ טימ ,ויוה סרעטָאפ ןייד ןוא ּוד-רָאנ ,לארשי טקילנמּוארַאּפ בָאה ךיא טינ :טגָאזעג רע טָאה * ?לארׂשי ןּופ
 ץנַאג "רימ .ּוצ ןייא .למַאז קיש ,דנּוצַא- ןּוא * = ,רעטענילַעַּב יד ךָאנ ןעגנַאגעג טסיב ןּוא ,הוהי ןופ טָאּבעג יד ןזָאלרַאפ
 רעד ךופ \ םיאיבנ טרעדעה * ריפ יד ז ןוא ,לַעּב  ןופ םיאיבנ נ קיצפופ ןוא טרעדנוה ריפ יד ןּוא , לֶמרַּכ גרַאּב ןפיוא לארשי
 9 0 קצה יי | .ןלבְזיא ןופ שיט םייב ןסע סָאװ ,הָרָשַא

 -לָמרַּכ גרַאּב ג ןפיוא םיאיבנ יד -טלמַאועג טָאה ןוא ,לארשי ןּופ רעדניק עלַא ןשיװצ טקישעג בָאְחַא טָאה יי <
 ?ןגײװצ :ײװצ ףיוא ןעגנירּפשמוא ריא טעװ ןענַאװ ויּב :טגָאועג טָאה ןוא ,קלָאפ ןצנַאג םּוצ טנענעג טָאה ּוהָיַלֲא ןּוא יי



 טײג ,לַעַּב ביוא ןּוא ,םיא ךָאנ טייג ,טָאנ זיא הוהי ביוא

 .םיא ךָאנ

 .טרעפטנעעג טינ טרָאװ ַא םיא טָאה קלָאפ סָאד ןּוא

 ןיּב ןײלַא ךיא :קלָאפ םּוצ טגָאזעג ּוהָיְלַא טָאה

 ןענייז לַעַּב ןּופ םיאיבנ יד ןּוא ,הוהי ּוצ איבנ ַא ןּבילּבעג

 ודנוא ןעמ לָאז אט * .ןַאמ קיצפּופ ןּוא טרעדנּוה ריפ

 ,סקָא ןייא ןביילקסיוא ךיז ײז ןלָאז ןוא ;ןסקָא ייווצ ןּבעג

 רעייפ ןוא ,ץלָאה ןפיוא ןגײלּפױרַא ןוא ןדיינשעצ םיא ןּוא

 רעדנַא םעד ןכַאמ לעװ ךיא ןוא .ןניילרעטנוא טינ ייז ןלָאז

 טינ ךיא לעװ רעייפ ןּוא ,ץלָאה ןפיוא ןָאטּפױרַא ןּוא ,סקָא

 ןופ ןעמָאנ םעד ּוצ ןפּור טעװ ריא ןּוא**  .ןגיילרעטנוא

 ;הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ ןפור לעװ ךיא ןּוא ,טָאג רעײַא

 טימ ןרעפטנע טעװ סָאװ טָאג רעד ,ןייז טעװ סע ןּוא

 =  .טָאג זיא רע ,רעייפ

 טָאה ןוא קלָאפ עצנַאג סָאד ןפּורעגּפָא ךיז טָאה

 !טדערעג ליֹוװ :טגָאזעג

 לַעַּב ןופ םיאיבנ יד ּוצ טגָאזעג ּוהָיְלֶא טָאה =

 ,טשרעוצ םיא טכַאמ ןּוא ,סקָא ןייא סיוא ךייַא טּביילק

 ןּופ ןעמָאנ םעד וצ טפּור ןּוא ;ליפ יד טייז ריא םורָאװ

 .ןגײלרעטנּוא טינ ריא טלָאז רעייפ ןּוא ,טָאג רעיײַא

 "עג ייז טָאה עמ סָאװ סקָא םעד ןעמונעג ייז ןּבָאה יי

 .ּוצ ןפורעג ןּבָאה ןוא ,טכַאמעג םיא ןּבָאה ייז ןּוא ,ןּבעג

 ױזַא ,גָאט ןטימ ןזיּב ןגרָאמירפ ןּופ ,לַעַּב ןופ ןעמָאנ םעד

 ןייק ןוא לוָק ןייק רעּבָא !ודנוא רעפטנע ,לַעַּב :ןגָאז ּוצ

 סָאװ חּבומ םעד םּורַא ןעקנּוהעג ןּבָאה ייז ןוא .רעפטנע

 ,גָאט ןטימ ןיא ןעװעג זיא סע ןוא" .טכַאמעג טָאה עמ

 טפור :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ייז ןופ טעּפשעג ּוהָיְלַא טָאה

 ַא זיא רע םורָאװ ,לוק ןכיוה ַא ףיוא

 א םיכלמ = 56

 ןָא קעװַא ויא רע רעדָא ,טדעררַאפ םתסמ ךיז טָאה רע ;טָאג ַא

 34-22 ,חי

 טָעְראָלְו ירא וכל לעבה"סאו וילָחַא כל מיִחְלֶאָה
 יתרתונ יא םֶעְהילֶא והילא רֶמאֹּי ;רָבָּד ותא םַעָה 2

 םיִשמָחְו תואְמיַּבְרַא לַעּבַה יא יִדבל ההיל איבנ

 רָחֶאָה רֶּפַה .םֶהְל ורחב םיִרּפ םִינָׁש ּונְליּונְתִו :שיא כ

 | הֵׂשְעֶא יִנֲאו ּומיׁשָי אל שא םיִצעה-לַע ו מיִׂשָיַוּוהְִּתַני
 ; םיִׂשָא אל שאו םיִצעַה--לַע + יִּתַתָנְו דָחֶאָה רּפַה-תֶא

 הָיָהְו הָוהי-םִׁשְב אָרְקֶא נאז םֶכיֵהְלַא םֵׁשְּכ םֶתאֶרְקּו דכ
 םָעָהילְ ןעיו םיהלַאה אוה שָאָב הָנעַי-רׁשֶא םיִהֹלֲאָה

 ורחב לַעְבַה יאיִבְנל והלא מאי :רָבְּדַה בוט ּוְרְמאַ הכ
 וארקו םיִּבַרָה םֶּתַא יִּכ הנשאָר ושעְו לָחֶאָה רַפַה םָפָל

 "רֶשֶא רֶּפַהתֶא וחקמו :ומיִׂשָת אָל שָאְו םֶכיִהְלַא םֵׁשְּב וכ
 --דַעְו רקבהמ לַעּבַה--םֵׁשְב ּואְרְִנ שעוו | טָהָל ןֵתָנ
 וחספינ הע ןיאו לוק יא ונע לעפה למאל םִיַרָהְצַה

 .טֶהָּב לת יה יהיו :הֶשָע רֶׁשֲא חומה וכ

 ַחישְִּכ אוה ם יהלָאייִּכ לודנדלוקב וָארק רֶמאַֹּו והָילא
 'ארקי ּוקיו איִח ןשי ילוא יל ףרדהיכו ול יעדי כ

 דע םיִחָמְרָבּו תוָבָרֲתַּב םֶעפְׁשִמְּ ודְנִִיַו לוג לק
 דע .ּואְבִנְתַ םִיֲַהְצַה רֶבעַּכ יהָיַ :םֶהיֵלֲע םֶּדיּדְפְׁש טכ
 רמאיו : בשק ןיִאְו הנעְיִאְ לוקי הָהְנִּמַה תֹוָלָעַל ל

 אפרו וילא םֶעָה-לְכ רו יל ּושָנ םֶעָה-לָבְל והילא
 הֵרְׂשֶע םיִּתְׁש והלא חו !סיִרָהֶה הָוהְי חַּבְזִמ-תֶא אל

 הָוהְי-רַבָד הָיָה רֶׁשֲא םָלעַינְב יִמָבְש ךַפָסִמָכ םינבא
 םיִנְבֲאָה-תֶא הָנְבו :דמש הָיְִי לֵאָרְׂשִי רמאל ללֲא :ל

 ביִבָס עַרָו םִיַתאָכ תיִבְּכ הֶלָעְּ שעיו הוהי םׁשִּב ַחֵּבְוִמ
 -לַע םֶׂשַו רֶּמַה-תֶא ו םִָצעה-תֶא רע :ַחָבְִמְל :ל
 לע יקְצָו םימ םיִּדְכ הָעְבְרַא ואְלַמ רֶמאַֹו :םיִצְעָה יל

 ּוׁשֵּלַׁש רֶמאֹּיַו ונְַּׁו לָש רֶמאֹיַו םיצעַההלעו הלעה

 = ושע ןומס וכ

 רעדָא ,טייו ַא

 ..ןפַאכפיוא ךיז טעװ ןוא ,רע טפָאלש רשפא ;געװ ןיא זיא רע

 טימ ןוא ןדרעווש טימ ,רעגייטש רעײז יװ יװַא ,ןטינשעגנייַא ךיז ןּבָאה ןּוא ,לוק ןכיוה ַא ףיוא ןפורעג ןּבָאה יז ןּוא י*

 יעג תואיבנ ייז ןּבָאה ,רעּבירַא זיא גָאט ןטימ רעד זַא ,ןעוועג זיא סע ןּוא * .ייז ףיוא ןסָאנעג ךיז טָאה טּולּב זיּב ,ןויפש

 .גנורעה ןייק ןוא רעפטנע ןייק ןּוא לוק ןייק רעּבָא ,ןּברק-טנװָא םעד ףיוא טגנערּב עמ ןעוו זיּב טגָאז

 טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ טנענעג קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה .רימ ּוצ טנענעג :קלָאפ ןצנַאג םּוצ טנָאזעג ּוהָיְלֶא טָאה **

 םיטבש יד ןּופ לָאצ יד יװ יוזַא רענייטש ףלעווצ ןעמונעג טָאה ּוהָיְלֶא ןּוא * .הוהי ןופ חּבזמ ןטרעטשעצ םעד טכיררַאפ

 .*ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז לארשי :ןגָאז ּוצ ױזַא ,םיא ּוצ ןעוועג זיא טָאג ןופ טרָאװ סָאד סָאװ ,בקעי ןּופ רעדניק יד ןּופ

 יו סיורג ,ןּבָארג ַא טכַאמעג טָאה ןּוא ,הוהי ןּופ ןעמָאנ םעד ּוצ חּבומ ַא רענייטש יד ןּופ טיוּבעגפיוא טָאה רע ןּוא י

 -פױרַא ןּוא ,סקָא םעד ןטינשעצ ןּוא ,ץלָאה סָאד טניילעגסיוא טָאה רע ןּוא* .חּבומ םּורַא דנור ,העירז הֶאְס ײװצ רַאפ

 רעפּפָאדנַארּב םעד ףיוא ףױרַא טסינ ןוא ,רעסַאװ טימ גירק ריפ ןָא טליפ ;טגָאזעג טָאה רע ןּוא** .ץלָאה ןפיוא ןָאטעג

 :טגָאזעג רע טָאה .לָאמ טײװצ ַא ןָאטעג סע ןּבָאה ייז ןּוא ;לָאמ טייווצ ַא סע טוט :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .ץלָאה ןפיוא ןּוא

 .29 ,בל תישארב עז*



 2 5 ,חי |

 חל הָלָטתַח"תֶא םנו חָבִמל ביִבָס םימה ובל :ּושלשיו
 ול איִבָנַה ו והילא שנו החְנָמה תֹלֲעַּב | יהיו :םימדאלִמ
 רכ עדו םויה לֵאָרְׂשְִו קחי םֶהְרְבַא והְלָא הָוהְי מאיו
 תֶא יִתישָ ָךיִרָבְדִבּו ּךדכֹע ינו לֵאְְׂש .םיָהלֶא הָּתַא
 ול הּוַד םַעָה ועדה יִנֵנֲע הָוהי יננע הלאה םיִרָבְּדַה-לֶּכ
 : :תיִנְרחַא םָּבְלתֶא תְּבַמֲה ַה הָּתַאְו םיהלָאה הָיהְי הָּתַאייַּב
 חל =;רֶאְו םיִצעה-תֶאְו הלעה"תא לָכאַת ההידשא לָּפתַו

 ;הָכָחְל הָָעְּתַּבירֶׁשֲא םִיַּמַה--תֶאְו רָפְעָה--תֶאְו םיִנָבֲאָה <
 טל תצוה הוה ּורְמאּיַ םהינפהלע ּולפו םֶעָהְלָּב ארו
 מ זבָהְל והלא טמא 2 :םיהלָאה אוה הָוהְי םיִהלֲאַה
 םושפתיו םֶהַמ טלמי-לַא ׁשיִא לַעּבַה יַאיבנדתֶא | ושפת
 | אמ רמאפ :םש םַמָחְשיו ןושיק לַחנילֶא והָילא םָדְרֹ
 :םשגַה ןֹומֲה לוקי התְשו לָכָא הלע באְחַאְל ּוהָילֶא
 במ ׁשאר--לֶא הע והָילִאְו תותשלו לָכָאְל בָאְחַא העי
 פ -לֶא רֶמאֹּיַו נוָּכְרִּב ןיכ ויָנְּפ שו הָצְרַא רה ָמְרַּכַה
 ןיא מאה טּבמ לער םִי--ךֶרֶּד טפה אָנ--הלֲע ּוחעְנ
 רמ מאיו תיִעְבְׁשַּב יהו ;םיִמָעְּפ עבש בש רֶמאַֹּו הָמּוֲאְמ
 רַמָא הָלָע רֶמאֹו םימ הלע ׁשיִא-ףֵכְּכ הָנִמְק בעהה
 הפ דדַע | יהיו :םֵׁשֶּנַה הָכְרְצֲעַי אל] דרו רֶסֶא .באתַאדלא
 םֶׁשֶג יִהָיו חּורְו םיִבָע ורדַקתה םיִמָשהְו הּכ-דעְו הָּכ
 מ ;.רֶתָיָה הוי :הלאערח ליו בָאְחַא בקְרַו לה
 הָקֲאָבע בָאְחַא ינפל ?ד ינְתֶמ סושי והָילָא-לֶא
 : לאָז

 טי

 א -לָּכ תֶאְו והילא הֶׂשָע רֶׁשֲא-לְּכ תא לביא ג בָאחַא דגי
 ג ילָבָיִא חַלְׁשִּתַו : בֶרָחְּב םִיאיבְּנַה-לָּכ-תֶא גָרָה רֶׁשֲא
 פסו הּכְ םיִהלֲא ןושעיחהפ רמאל יהילַאילָא ךאְלמ

 : ירק זכמ בק כיע "טל הדחתו לארשיל א'כ .ול ,חי

 זומתב ?* 1252 סחנפ תוטפה ומ

 3 000000000 0 א םיכלמ

 .טקעלעגסיוא סע טָאה ןּבָארג

 ןוא םינּפ רעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז ייז ןּוא ,ןעזעג טָאה |

 טירד ַא ןָאטעג סע ןּבָאה יז ןוא ;לָאמ טירד ַא סע טוט
 ;חבומ םּורַא דנּור ןעננַאנעג זיא רעסַאװ סָאד ןּוא**  .לֶאמ
 .רעסַאװ טימ טליפעגנָא רע טָאה ןּבָאהג םעד ךיוא ןּוא

 םעד ףיוא טגנערּב עמ ןעװ ןעװעג זיא סע ןּוא **

 :טגָאזעג טָאה ןוא טנענעג איבנה ּוהָיְלַא טָאה ,ןּברקיטנוװָא

 טניה לָאז ,לארשי ןוא ,קחצי ,םהרִבא ןופ טָאג ּוד הוהי

 ןיּב ךיא ןּוא ,לארשי ןיא טָאג טסיב ּוד וַא ןרעװ טסּוװַאּב

 עלַא ןָאטעג ךיא ּבָאה טרָאװ ןייד ךרּוד ןוא ,טכענק ןייד

 ,רימ רעפטנע ,הוהי ,רימ רעפטנע*י .ןכַאז עקיזָאדיד

 ;טָאג טסיב הוהי ּוד זַא ןסיוו קלֶאּפ עקיזָאדסָאד לָאז ןּוא

 .רעטניהַא ץרַאה רעייז ּפָא וטסרעק טסיזַא

 טָאה ןוא ,טָאג ןופ רעייפ א ַא ןלַאפעגפָארַא ןיא *

 יד ןוא ,ץלָאה סָאד ןוא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד טרעצרַאּפ

 ןיא סָאװ רעסַאװ סָאד וליפַא ;דרע יד ןוא ,רענייטש

 קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא

 .ןטָאג זיא רע ,הוהי !טָאג דיא רע ,הוהי :טגָאועג ןּבָאה

 ןופ םיאיבנ יד טּפַאכ :טגָאזעג יז ּוצ ּוהְיְלַא טָאה < =

 .ייז ןּופ ןרעװ ןענּורטנַא טינ לָאז רענייק ;לֵעַּב

 טכַאמעג יז טָאה ּוהָיְלַא ןוא ,טּפַאכעג ייז ייז ןּבָאה

 .ןטכָאשעג ןטרָאד ייז טָאה ןוא ,ןשיק ךייט םוצ ןרעדינ

 סע ,ףױרַא "ג :ןבָאָחַא וצ טנָאזעג טָאה ּוהָיַלֲא ןוא +

 .ןגער ךס ַא ןּופ שיורעג ַא זיא סע םורָאװ ,קנירט ןוא

 ןּוא .ןעקגירט ןוא ןסע ןעננַאגעגפױרַא בָאְחַא ןיא =

 םינפ-ןייז ןָאטעגנײרַא ןוא ,דרע רעד ּוצ ןניובעגנייָא ךיז טָאה ןוא ,לָמרַּכ ץיּפש ןפיוא ןעגנַאגענפױרַא זיא ּוהָיַלֲא

 .םי ןגעק קּוק ַא ּוט ,ףױרַא טשרָאקַא ייג :גנוי ןייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא * .ינק ענייז ןשיװצ

 .טשינרָאג ָאטינ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טקוקעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא רע זיא =

 ןיילק א ,עו :טנָאועג רע טָאה ,לָאמ ןטעּביז ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא < ,לָאמ ןּביז ,"רעדיוו יג, :טגָאזעג רע טָאה

 ןוא ןייַא ןַאּפש :ןבָאָחַא וצ גָאז ,ףױרַא ײג :טגָאזעג רע טָאה .םי ןּופ ףיוא טייג ןשטנעמ ַא ןופ טנַאה יד יװ יױזַא לדנקלָאװ

 .ןטלַאהרַאפ טינ ךיד לָאז ןגער רעד ידפ ,ּפָארַא רעדינ

 "עג זיא סע ןּוא ,רעטידעו ןוא סנקלָאװ ןּופ ןרָאװעג ץרַאװש למיה רעד זיא ןעוו סָאװ רעדייא ,ןעװעג זיא סע ןּוא *

 .לאָעְרוִי ןייק קעװַא זיא ןוא ,טצעוענפיורַא ךיז טָאה בָאְחַא ןוא .ןגער רעסיורג ַא ןרָאװ

 רַאֿפ סיורַאפ ןפָאלעג ויא ןּוא ,ןדנעל ענייז טרוגעגנָא טָאה רע ןּוא ,ןּוהָילֵא ףיוא ןעוועג זיא טָאג ןופ טנַאה יד ןוא **
 ן .לאָעְרַוי ןייק טסמוק וד ּווו זיּב ןבָאחַא

 טעגרהעג טָאה רע יװַא יװ גנידצלַא ןוא ,ןָאטעג טָאה ּוהָיְלֶא סָאװ ץלַא ןעלבָזיא טלייצרעד טָאה בָאְחַא ןּוא * טי

 יװַא א ןָאט רעטעג יד ו לאו :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ןּוהָיְלַא וצ חילש ַא טקישעג לבֶזיא טָאה <  .דרעווש ןטימ םיאיבנ עלַא



598 

 טינ טייצ רעד ןיא ןגרָאמ לעװ ךיא ביוא ,רעמ ךָאנ ןּוא

 !ייז ןופ םענייא ןּופ ןּבעל סָאד יו יוזַא ןבעל ןייד ןכַאמ

 "עגפיוא רע ויא ױזַא ,ןעועג סָאד טָאה רע יװ ןוא* =
 ןעמוקענ ויא .ןּוא ,ןּבעל ןייז םּוא קעװַא זיא ןּוא ןענַאטש

 טָאה רע ןּוא ,הדּוהי וצ טרעהעג סָאװ עַבָש-רַאּב ןייק <
 -עג זיא ןײלַא רע ןּוא + | .גנוי ןייז טוָאלעגרעּביא ןטרָאד
 טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא ןּוא ,סנעוו גָאט ַא רּבדִמ ןיא ןעגנַאג
 -עג טָאה רע ןוא ,למײּבמעועּב ַא רעטנּוא טצעועג .ךיז
 ,דנּוצַא !גּונעג :טגָאזעג טָאה ןוא ,טיוט םעד ךיז ףיוא ןטעב
 ןופ רעסעּב טינ ןיב ךיא םורָאװ ,לעז ןיימ ּוצ םענ ,טָאנ
 יה -ה .ןרעטלע עניימ

 ןפָאלשעגנייַא זיא ןּוא טגײלעג ךיז טָאה רע ןוא* =
 ,ןָא םיא טריר ךאלמ ַא טשרע  .למייבמעועּב א רעטנוא
 יעגמּוא ךיז רע טָאה * סע ,ףיוא ייטש :םיא ּוצ טגָאז ןּוא
 -עגנָא ףיוא ןקַאּבעג ןכּוק ַא זיא סנּפָאקּוצ םיא טשרע ,טקוק
 ןסעגעג רע טָאה .רעסַאװ גורק ַא ןּוא ,רענייטש עטנערב
 .טגײלעג רעדיװ ךיז טָאה ןּוא ,ןעקנּורטעג ןּוא

 טײװצ ַא ןעמוקעג זיא טָאג ןופ ךאלמ רעד ןּואי =
 ,ףיוא ייטש :טגָאזעג ןוא ,טרירעגנָא םיא טָאה ןּוא ,לָאמ
 | .ריד רַאפ טייוו ּוצ זיא געוו רעד םורָאװ ,סע

 "עג ןוא ןסעגעג טָאה .ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא רע ץיא* =
 ןקיזָאדמעד ןּופ חֹוּכ םעד טימ ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןעקנורט
 ןופ גרַאּב םעד ויב ,טכענ קיצרעפ ןּוא געט קיצרעפ ןסע
 רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןטרָאד ויא רע ןּוא" .בֵרֹוח ,טָאג
 טרָאװ סָאד טשרע .טקיטכענעג ןטרָאד טָאה ןּוא ,לייה
 סָאװ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה רע ןוא ,םיא ּוצ ויא טָאנ ןופ
 = ?ּוהְיְלֲא ,ָאד ּוטסּוט |

 :טגָאועג רע טָאה יי
 ןעמּונעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ןעמעננָא =
 | | ;תּואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי ןגעוו ןופ =

 ןופ רעדניק יד ןּבָאה דנּוּב ןייד ןזָאלרַאפ לײװ
 יי יי . ,לארשי -
 |  ,טרעטשעצ ייז ןּבָאה תוחבומ עניד =

 ;דרעווש ןטימ טענרהעג יז ןּבָאה םיאיבנ ענייד ןּוא =
 | ,ןּבילּבעגרעּביא ןיּב ןַײלַא ךיא ןוא =
 = *ןעמענ וצ ןבעל ןיימ ןכּוז ייז ןּוא !

 .םיכלמ

₪ 

 16 3 טי - ֹא

 - אר .:םקמ דא ׁשֶפָנּל ְךְׁשְפִנ-תֶא םיׂשָא רֶחֶמ תב
 חג הָדּוהיִל רֶׁשֲא עַבֵׁש רֶאְּב אבו ֹוׁשְפנ-לֶא ךלמ םק
 בש אבו םויּךֶרַּד רְֶּדִּמַּב ְּךַלְהיאּוהְו :םָׁש ורֲעַנ-תֶא
 בר ! רֶמאֹּיַו תּומָל וׁשְפַ-תֶא לאש תָחֶא םֶתְר תחת
 בּכְשּו :יִתֹבָאמ יָכֹלָא בוטדאל יכ יִׁשְפַנ חַק הָוהְ הת
 ול רֶמאַּ וב עג ךאלמ הָז-הּגִהְו דָחֶא םֶתְר תחת ןשיינ
 תחפצו םיִפָצְר נע ויָתׂשֲאְרְמ הָוהְו טפו :לוָכָא םוק
 | ?דוהו ךאלמ בֶׁשֵַו :בֶּכְׁשּיו בָשמ תש לֵכאָּיו םִיִמ
 :דרדה ממ בר יִּכ לָכֶא םּוק רָמאָמ ופיענמ תינש
 - םיִעְּבְרַא איהה הָליֵכֲאָה ! חָכְּב ךליו התשיו לכאה םקו
 םשדאביו :בָרח םיקלָאָה רק רֶע הָלָיל םיִעָּבְרַאְו םוי

 ול רֶמאֹּיַו וָלֵא הָוהְ-רַבְד הגק] םש ןלמ הָרָעְמַה-לֶא
 יהל ! הוהיל יתאנק אֹנק מא :והָילֶא הָפ ףלדחמ

 וכרה ךיִתֹחְּכִמ-תֶא לֵאָדְִׂי ינְבַתיִרְב ובְְעִּכ תואְבְצ |
 -תֶא ושבו ידבל נָא רתנאו ברח יונה ךיִאיִבְנ-תֶאו

 ודָוהְי יגפל לֶהָב ָּתְדַמָעְו אָצ רֶמאֹיו :ּהָתְחַקְל יִשְפִנ א

 ;הָוהְי ׁשַעְרָב :

 - יֵּמַׁשִמּו םירָה קֵרָּפִמ קֶזחְו הָלודְג חּורְו רבע הָוהְי הגהו
 אל שער חּורָה רַחַאְו הָודְי חורב אֶל הָנֹהייִנפִל םיִעָלְס

 רחאו הוהי שאב אֶל שא שערה ראו
 וינָּפ טל והָילֶא עמְשּכ  יִהָיַו :הֶקִד הָמָמִּד לוק ׁשֵאָה *

 | החיל יתאנק אנק רֶמאֹיַו ּוהָיִלַא הפ ךְלדהמ די

 | ?הָתְחַקְל יִׁשְפַנ-תֶא יי

 רֶמאַֹּו לוק ויָלֵא הָנִהְו הָרָעְּמַה חתפ דמעיו אציו ותְרדאְּב
 הלא

 ךתֹהְּבוִמ--תֶא לֵאָרְׂשִי נב ּךְתיִרְב ּוְֵֶע--יִּכ תֹואְבִצ
 ושקכְ ידכל יִנֲא רתנאו ברָחַב ּונְרֶה ךיֶאיִבְניתֶאְו ּוסְלָה

 בוש דל ויִלֵא הָוהְי רֶמאֹ
 למל לֵאזח-תֶא ָּתְחׁשִמּוְתאָּבּו קֶׂשָּמַד הרבְדמ ףכְרדְל |
 לֵארְׂשִי-לַע ךְלְמְל חשמת ישָמְְדְב אוי תַאְו ּ!םֶרָא-לַע =
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 חתפב בה וט | קמ ץמק די 1 ווק דחא ד לע יאחנדמל ג

 .טָאג רַאפ גרַאּב ןפיוא ןלעטש ךיז טסלָאז ןוא ,סױרַא ייג :טגָאזעג רע טָאה יי
 ןיא טינ--טָאג רַאפ ןולעפ טכערּב ןּוא גרעּב טסייר םערּוטש רעקרַאטש ןּוא רעסיורג ַא ןוא ,יײּברַאפ טייג טָאג טשרע

 ןוא * ;טָאג ןעװעג זיא שינרעטיצדרע רעד ןיא טינ-שינרעטיצדרע ןַא םערּוטש םעד ךָאנ ןּוא ;טָאג ןעוועג זיא םערּוטש
 .טייקליטש רעניד ַא ןופ לוק ַא רעייפ םעד ךָאנ ןוא ;טָאג ןעוועג זיא רעייפ ןיא טינ-רעייפ ַא שינרעטיצדרע רעד ךָאנ
 טָאה יוזַא ,טרעהרעד סָאד טָאה ּוהָיְלַא יװ ,ןעוועג ויא סע ןוא *
 .לייה רעד ןּופ גנַאגנייַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןעגנָאגעוסיורָא

 זיא רע ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןיא םינפ ןייז טלקיװעגנייַא רע

 ?והָיִלֲא ,ָאד ּוטסּוט סָאװ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןעמּוקעג זיא לוק ַא טשרע

 :טגָאזעג רע טָאה יי
 ןעמּונעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ןעמעננָא
 .;תֹואָבצ ןּופ טָאג םעד הוהי ןגעװ ןּופ
 ,לארׂשי ןּופ רעדניק יד ןּבָאה דנּוּב ןײד ןזָאלרַאפ לײװ

 - ,טרעטשעצ ײז ןּבָאה תוחּבזמ ענייד |
 ;דרעווש ןטימ טעגרהעג ייז ןּבָאה םיאיבנ ענייד ןּוא
 יב ןיילַא ךיא ןּוא
 ןיימ ןכוז יז ןוא

 ,ןּבילּבעגרעּביא
 .ןעמענ ּוצ ןּבע

 ןּבלַאז ןוא ןעמוק טסלָאז ןוא ,קָׂשֶמַד ןּופ רּבדמ םּוצ נעװ ןייד ףיוא םּוא ךיז רעק :טגָאזעג םיא ּוצ טָאנ טָאה ==
 ,לארשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ ןֹּבלַאז וטסלָאז ןישמנ ןופ ןוז םעד אּוהְי ןּוא ** .םָרַא רעּביא ךלמ א רַאפ ןלֵאָוַח



 9 ,ב-17 ,טי

 | אבל זדֵׁשְמִּת הָלֹורְמ לבָאמ טֶפְשְִִּב עֶׁשיִלָא-תֶאְ
 י טֶלָמְִַּו אוהי תיִמָי לאזה בָרָחִמ טְלְמּנַה הָיְְו :יִּתְחַת
 זי תַעְבְש לֵאָרְְִׂב ִּתְראְׁשִהְ ןעֶׁשיִלָא תיִמָי אוי בֶרְחמ
 הָמַה-ִלַמְו לַעָּבל ּועְרְכדאֹל רֶׁשֲא םִַּכְרַּבַה-לָּכ טיִפָלֶא
 י ִוב עֶׁשילָא-תֶא אמו םֶּׁשִמ ךלנ גל קשנאל רֶׁשֲא
 םינשב אוִהְו ינָפל םיִדְמִצ רשֶעימיִנְׁש שרח אה טְפָׁש
 כ םיעיו :ויִלֵא וָּתְרַדַא לש יָא והלא רבע רָׂשֶַה
 יִבָאְל א הָכָׁשֶא רמו והילא ירח רג רֶקָּבַה-תֶא
 ֵתיִׂשָע הָמ כ בוש ְךֶל ול רֶמאָּי ְךיֲֶחַא הכל ימַאְלּ
 א ילְבִבּו והרב .רֶקְּבַה דָמָצְתֶא חק ויִרַחֶאמ בש :ּךל
 יִרֲחַא ים םקנ ולכאיו םַעְל יו רֶשְּבַה םֶלְשִּ רֶקֶּבַה
 יִנּוהָתְרָׁשִיַו וה ןילַא

 ב
 א םִיְָׁשּו םישלשּו וליח-לָּכיתֶא | בק םיאדלִמ נה |

 :ּהָב םֶחְלִַו ןורמש-לע רַצָנ לַעיו בֶכְרְו סוסו ותא ךֶלֶמ
 ב מא :הָרִיִעָה לארשידדלמ בָאְחַא-לֶא םיִכָאְלַמ חלשיו
 ְךִינְבּו ְךיִׁשְָו אוהייל בה ָךפְסּכ דֹרֲהְדִּב רַמֶא הב ל
 יָא ָךֶרָבְרִּכ רֶמאַֹו לֵאָרְׂשי-ךלִמ ןעיו :םה"יל םיִבֹוַּה
 ה וילְמאַו םיכָאלמה ֹובְׂשַו :יִלירׁשֲא-לָכְ יִנֲא ףל ךלפה
 ךפספ רמאל לילא יתחלש-יפ רמאל דַרָחְדִּב רֶמָא-הְּכ
 ו חַלְשֶא רֶחָמ תעְּכ-א ו יִּכ :ןקת יל נב ףישנ בה
 הָיָתְו ףידְבַע יִתְּב תֶאְו ךְתיִּב-תֶא שֶּפְִו ךֶלֵא יֵדְבִע-תֶא
 ו--ךֶלֶמ אָרְקִיו !ּותְקלְ םֶרָיְב ּומיׂשָי ּףיֶניֵ רמְחַמ--לָּכ
 תרֶעָר יִּכ אר אנו גמא ץֶרָאָה .ינָקְזלְבְל לֵאדׂשִי
 יִבָהְולְו יפְַכל ינבלו ישנל יַלֵא הלשחכ ׁשֶּקַבְמ הן

 תחת טעה םִנקְוהילְּ ולֵא ורמאמ :ּונָמִמ יִּתְענְמ אָלְו
 טמא רַרֲהְְןִב ]| יכאלמל רמאו :הָבאֹת אולו ֶמְׁשִּתילַא |

 ורמאי] ןידיבס = / בע חכ קיחנישה'כ ,סי
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 .עָשילֶא ןטייט טעו |
 וצ טינקעג טינ ןּבָאה סָאװ ינק עלַא-טנויוט ןּביז לארשי

 שי

 - ײטסלָאו ,הָלֹוחמילַבָא ןּופ ,ןטְפָש ןופ ןוז םעד עֶשילָא ןּוא
 ,ןייז טעװ סע ןּוא * .טרָא ןייד ףיוא איבנ ַא רַאפ ןּבלַאז

 ןטייט טעװ ,דרעווש סלֵאָזַח ןּופ ןענּורטנַא טרעװ סָאװ םעד
 ,דרעווש סאווהַי ןופ ןענּורטנַא טרעװ סָאװ םעד ןוא ,אּוהַי

 ןיא ןזָאלרעּביא לעװ ךיא רעּבָא יי

 .טשוקעג טינ םיא טָאה סָאװ ליומ רעדעװטעי ןּוא , לַעַּב

 עג טָאה וא ,ןטרָאד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא רע א"
 טימ טרעקַא רע יו ןטָפֶש ןּופ ןּוז םעד ַעָשיִלֶא ןפָארט
 .ןטפלעווצ םייּב רע ןּוא ,םיא רַאפ ןענַאּפשעג ףלעווצ
 -ענפױרַא טָאה ןוא ,םיא ּוצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ּוהָיַלַא זיא
 ןוָאלעגרעּביא רע טָאה** .םיא ףיוא לטנַאמ ןייז ןפרָאװ
 :טגָאזעג טָאה ןּוא ,ןּוהָיִלַא ךָאנ ןפָאלעג זיא ןוא ,רעדניר יד
 ,רעטימ ןיימ ןוא רעטָאפ ןיימ ןשוק ,ךיד טעּב ךיא ,ךימָאל
 יג :טגָאועג םיא ּוצ רע טָאה .ריד ךָאנ ןייג לעוו ךיא ןּוא
 = ףֶאטעג ריד ךיא ּבָאה סָאוו םורָאװ ,םּוא ךיז רעק

 ןוא ,םיא רעטניה ןופ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה <

 -עג סע טָאה ןּוא ,רעדניר ןַאּפשעג סָאד ןעמּונעג טָאה רע
 רע טָאה רעדניר יד ןופ גײצנַאּפש יד טימ ןּוא ,ןטכָאש
 - ,ןשטנעמ יד ןבעועג טָאה רע ןּוא ;שיילפ רעייו טכָאקעגּפָא
 זיא ןּוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא .ןסעגעג ןּבָאה ייז ןוא
 .טנידַאּב םיא טָאה ןּוא ,ןּוהָיַלֲא ךָאנ ןעגנַאגעג

 טלמַאועגנײַא טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ רעד דֵדַהְדִּב ןואי = ר
 ןענייז םיכלמ קיסיירד ןּוא ייווצ ןוא ;ליח ןצנַאג ןייז

 .ןיא רע ןוא .ןגעװטײר ןוא דרעפ ןּוא ,םיא טימ ןעװעג

 ןוא ,ןורמש ףיוא טרעועלעג טָאה .ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא
 עג םיא ןּוא * ,טָאטש ןיא ,לארשי ןּופ ךלמ םעד בָאְחַא ּוצ םיחולש טקישעג טָאה רע ןּוא* .ריא ףיוא ןטלַאהעג המחלמ
 הְדְּב טאג טָאה ױזַא :ןגָאז טזָאל

 -.עניימ ןענייז רעדניק
 עטסנעש עגיײד ןוא רעּבײװ ענייד ןוא ,סנַײמ זיא דלָאג ןייד ןוא רעבליז ןייד :דד

 - ,ךיא ןיב רענייד ;ךלמ רַאה ןײמ ,טרָאװ ןייד יװ ױזַא :טנָאזעג טָאה ןּוא לארשי ןופ ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה+
 .ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא ןּוא

 ךיא ,רָאװרַאפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,דֵדֵהְִּב טגָאועג ט טָאה ױזַא :טגָאזעג ןּבָאה ןוא ,םיחולש יד ןעמוקעג רעדיװ ןענייז*
 םורָאװ 9 .ןּבעג רימ ּוטסלָאז רעדניק ענייד ןוא רעּבײװ ענייד ןוא ,דלָאג ןייד ןּוא רעבליז ןייד :ןגָאז טקישעג ריד ּבָאה

 ענייד ןופ רעוייה יד ןוא ,ויוה ןייד ןכוזכרוד ײז ןלעװ ,טכענק עניימ ריד ּוצ ןקיש ךיא לעװ טײצ רעד .ןיא ןגרָאמ זַא
 .ןעמענקעװַא ןוא טנַאה רעייז ןיא ןָאטנײרַא ייז ןלעוו ןגיוא ענײד ןופ טייקיטסּולג ַא רָאנ ּוװ ,ןייז טעװ סע ןּוא ;טכענק

 ,טעז ןּוא טשרָאקַא טקרעמ :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןוא ,דנַאל ןּופ עטסטלע עלַא ןפּורעג לארשי ןופ ךלמ רעד טָאהי //
 ןיימ םּוא ןוא ,רעדניק עניימ םּוא ןוא רעּבײװ עניימ םּוא רימ ּוצ טקישעג טָאה רע םורָאװ .רעקיזָאדרעד טכּוז זייב זַא
 עצנַאג סָאד ןוא עטסטלע עלא טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה* .םיא ןּופ ןטימרַאפ טינ ּבָאה ךיא ןוא ,דלָאג ןיימ םּוא ןּוא רעּבליז
 .ןקיליװניײַא טינ ןוא ןרעהוצ טינ טסלָאז :קלָאפ

 טקישעג טסָאה ּוד סָאװ םּוא ץלַא :ךלמ םעד רַאה ןיימ ! וצ טנָאז :ןדַדַהְדַּב ןופ םיחולש יד ּוצ טנָאזעג רע טָאה" = =



 א םיכלמ 000

 עקיזָאדיד רעּבָא א ,ןָאט ךיא לעװ טשרעּוצ טכענק ןייד ּוצ

 | .ןָאט טינ ךיא ןעק ךַאז

 טכַארּבעג { םיא ןּבָאה ןוא ,םיחילש יד ןעגנַאגעג ןענייז |

 0/0 יי | .רעפטנע ןַא

 לָאז :טנָאזעג ןוא ,םיא ּוצ טקישעג דַדַה זָּב טָאה י*

 ביוטש רעד ביוא ,רעמ ךָאנ ןּוא ױזַא ןָאט רימ רעטעג יד

 קלָאפ ןצנַאג עד ןפיוה \ א רַאפ ןקעלק טעװ ןורמיש ןופ

 | - 7 !רימ רעטניה סָאװ

 טָאה ןּוא .לארשי ןּופ ךלמ רעד טרעפטנעעג טָאה

 יא טשרע ךיז טרוג סָאװ רעד לָאז :זםיאז טגָאז :טנָאזעג

 = .ֿפֶא ןיוש ךיז טדניב סָאװ רעד יוו ןעמיר טינ ךיז

 טרעהענ טָאה זדַדַהְדְּבנ יװ ,ןעוועג ויא סע ןואפ |

 ןּוא רע ,ןעקנורטעג טָאה רע תעּב ,רעפטנע ןקיזָאדמעד

 ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,ךעלדייב יד ןיא ,םיכלמ יד

 ןגעקַא טלעטשעגסיוא ןּבָאה ייז ןּוא !סיוא טלעטש :טבענק

 .טָאטש רעד

 םעד ב בָאְחַא ּוצ טנענעג טָאה איבנַא רענייא טשרע < 0

 דעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה ןוא ,לארשי ןּופ ךלמ

 ךיא ביג טָא ?ןֹומה ןסיורג ןקיוָאד ןצנַאג םעד טסעז :טגָאז
 .הוהי ןיּב ךיא זַא ןסיוו טסעוו ןּוא ,טנַאה ןייד ןיא טנייה םיא

 :טנָאזעג רע טָאה ?ןעמעװ ךרוד :טגָאזעג בָאְחַא טָאה +
 -דנַאל יד ןּופ .ןעגני יד ךרּוד :טגָאועג טָאג טָאה יױװַא

 יד ןפינקנָא לָאז רעו :טגערפעג רע טָאה .ןטשריפ

 .ּוד :טגָאזעג רע טֶאה ?המחלמ

 -דנַאל יד ןופ ךעגנל יד טלייצעגרעביא רע טָאה י*

 ןוא ייווצ ןּוא טרעדנּוה ייווצ ןעווענ ןענייז ייז ןוא .ןטשריפ

 23-10 ;כ

 ?רנשארְב בע ְָּחַלָׁש--רֶׁשֲא לפ ללה ינדאל
 םיִכָאְלַּמַה כליו תושעל לכוא אל הוה רֶבּדִהְ הֶׂשָעַא

 ןושציההפ רֶמאֹיַו רדהְדְּ .ּולֶא חלש ;רָבָּד והבשיו י
 םיִלָעְׁשל ןורמש רַפָע קפשיזסַא ופסוי הָכְ .םיהלָא יל

 ּורְּבד רֶמאֹיַ לאָׂי-לִמ 5 :יִלְנַרְּב רֶשֲא לכל אי
 הוה רֶבָּדַה-תֶא ַעֹמְׁשִּכ יהיו ּנַחֵּתַפִמ

 יָדְבֲעילֶא מא תֹוָכְּמַּכ למה אוה התש אּוה
 --לָא שנו דַחֶא איכ) | הגהְו !ריִצָה-לַע ומישיו ומיש ג

 תא תיארה הָוהְי רמָא הפ רֶמאֹל לֵאָרְשלֶמ | בָאְהַא
 דיק סעדו םויה ףדוב ונתנ יננה הזה לידּנִה ןמָהָהלָּכ |
 הָוהְי רַמָא-הְּכ רֶמאֹיו יִמְּב םָאְהַא רֶמאַּו :הָוהְי יִנָא די

 . רֶמאּיַו הָמָחְלַּמַה רֶסֶאָיייִמ רֶמאּיַו תֶֹניִדְּמַה יִרָׂש יִרעַנְּב
 םִיַהאָמ ויהיו תונידְמה יִרָש יֵרעֶניתֶא דקּפְו :הָּתִא וט

 ב-לָּכ םֶעָה-לָּכ--תֶא רֵקְּפ םֶהיֵרֲחַאְו םישלשו םִיָנְׁש
 הָתֹׂש ֵדֲהְדִבּו םִיָרָהְצַּבואְציו :םיִפְלֲא תַעְבִׁש לֵאָרְׂשִי יט

 רש דלֶמ םִינׁשּוםיִׁשלִׁש םיִכָלְּמִהְו אּוָה תֹוּּפַּב רוכש |
 ךֶּב חלשיו הנשאָרּב תונידמה ירש ירענ ּואצִמ :ותֹא +

 רֶמאֹה :ןורָמְׁשִמ אי םיִׁשָנֲא רמאל ול ודיגו דרה חי
 .ּואָצְי הָמְחֶלְמִל םִאְו םייח םָֹׂשְפִּת ּואצְי םולָׁשְל--םָא |

 ןדד

 תֹונידְּמַה ירש ירענ ריעָקְדִמ אי הלאו :םושפת םייח ₪ |
 םפדרִיו םְרא וסניו ושיא שיא וכיו :םהירחא רֶׁשֲא ליִחַהְו כ

 :םכישְרפו ה סל םֶרָא ר א טל לאש

 אחרטב ףמק 'תי

 = .טנויוט ןביז-לארשי ןופ רעדניק עלַא ,קלָאּפ עצנַאג סָאד טלייצעגרעביא רע טָאה יז ךָאנ ןוא  .קיסיירד

 יד ןוא רע ,ךעלדייּב יד ןיא ןעקנורטעג רוכיש ךיז טָאה דֵדַהְדִּב תעּב ,גָאט ןטימ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא יז ןענייזי* |

 "עגסױרַא ןענייו ןטשריפדנַאל יד ןופ ןעגנוי יד ןּוא*  .ןפלָאהעג םיא ןּבָאה סָאװ םיכלמ קיסיירד ןּוא ײװצ יד-םיכלמ

 ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןשטנעמ :ןגָאז וצ יװַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה עמ ןּוא ,טקישעג טָאה דדַהְרְּב ןוא ;טשרעוצ ןעגנַאנ

 ןענייז יז ייס ןוא ,טייהרעקידעבעל יז טּפַאכ ,ןעגנַאגעגסױרַא םולש רַאפ ןענייז ייז ייס :טגָאזעג רע טָאה <  .ןורמוש

 .ייז טּפַאכ טײהרעקידעּבעל ,ןעגנַאגעגסױרַא המחלמ רַאפ

 ייז ןוא * .יײז רעטניה סָאװ ליח רעד ןּוא ,ןטשריפדנַאל יד ןּופ ןעגנוי יד--טָאטש ןּופ ןעננַאגעגסױרַא ןענייז יד ןוא* =

 רעד דדֵהְדִּב ןוא .טגָאיעגכָאנ יז טָאה לארׂשי ןּוא ,ןפָאלטנַא ןענייז םימרַא יד ןּוא ,ןַאמ ןייז רעכעלטיא ןגָאלשעג ןּבָאה

 ..רעטייר טימ דרעפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןענּורטנַא זיא םָרַא ןופ ךלמ

 ןשיווצ ןגָאלשעג ןּוא ,ןגעװטײר יד ןוא דרעפ יד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא לארשי ןופ ךלמ רעד ןּוא *י

 .קַאלש ןסיורג ַא םָרַא |

 קרעמ ןּוא ,ךיז קרַאטשרַאּפ "ג :טנָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,לארשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טנענעג טָאה איבנ רעד ןּוא **

 | ..ריד ףיוא ףױרַא םָרַא ןופ ךלמ רעד טמּוק רָאי ןופ רעקמּוא םּוצ םורָאװ ,ןָאט טסלָאז ּוד סָאװ עז ןוא

 ןעװעג ייז ןענייז םּורד ,טָאג רעייז זיא גרעב ןּופ טָאג א :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה םֶרֶא ןופ ךלמ םעד ןופ טכענק יד ןוא* =
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 דנ יתֶאְו :םקמ קָוָחנ אלמא רושימב םֶּמִא תל מלא |
 = תיספ םישו ימקממ שיא םיכְלמה רפה השָע הוה רֶכָּדַה
 הכ ךתואמ לפנה טי ליל | ְּלדדְנְמִת ָּתַאְו !םֶהיֵתְחַּת
 -םִא רֹוׂשיִּמַּב םָתֹוא הָמָחְּלִנְו בֶכָרְּכ בֶכָרְו ! םיִּסַּכ סומו
 וכ תבושתל יהיו  ןֵּכ שעיו םלקל עמשיו םהמ קזָחְנ אל
 .זדַמֶחְלִמל הָקּפֶא לע םֶרא"תֶא דַדָהְִּב רו הָנָשַה |
 זכ וקל ּולְּכְלְכְו וְקַּפְתֶה .לארשי נבו :לארשיהמע /

 םראו םיזע יפשח גוש םֶלגְנ לֵאְָׂשִיינב נד םָהאָרְקִל |
 חכ ךלמ"לא לֶמאַֹּו םילֶאָה שיא שנו :ץֶרָאָה"תֶא ואל
 יהלֶא םרא ּוָרְמא רֶׁשֲא ןטי הָוהְי רַמָאדהְּכ רמאיו לֵאָהׂשִי
 ֹומָהָה-לָּכדתֶא ִּתַָנְ אוָה םיקמע .יֵקלָאזאָלְו הָוהְי םיִרָה
 טכ יחַבְנ הלא ונָחִמ 1הָודי נאיֵּב םֶּתְעַד ףדיב הזה טירָנַה
 .הָמָחְלִּמַה ברקת יציבשה םַֹּב ו יהיו םיִמָי תעבש הֶּלִא
 +דַחֶא םֹיִּב יל ףלָא-הָאמ םָרָא-תֶא לֵארְשִייינְב וכ
 ל לע המוחה םֹּפִּתַו ריִעָה-לֶא הקפא ! םיִרָתּנִה סנו
 אָבַּו סֶג דֵרֲהְוִבּו םיִרָתְֹנִד ׁשיִא ףלֶא הָעְבְש םיִרְשָע -

 ;רֶדָחְּב רֶרָח ריִָה--לָא
 - הָמיִׂשָנ םָה דֶסֶה יֵכְלַמייִב לֵאְרְׂשִי תב 'ֵכָלמ יִּפ ונעמָׁש
 = למלא אֵצֵנְ ונשאר .םלְבַחַו ונְתְמְּב םיקש אנ
 בל םַהיִנְתִמְּב םיקש ונח :ךָשפִתֶא הָיַחְי ילוא לאְרְש

 חמא לֵאָרְׂשִי ךלמ--לֶא ואבו םֶליִׁשאֶרְּב .םיִלָבֲהַו |
 יח וטדועה רֶמאַ יִׁשְפַנ אָנ"יִהְּת ְרֶמֶא דַרָהְדוִב ָּךִּדְבַע
 א ורמאיו וממה וטלחיוורהמינ ושחני םיִׁשָנֲאָהְו גאוה יִהא
 דדֲה--ןִּב ויָלֵא אצו ּוהָחָק ּואְּב רֶמאַָו דדַהְְרְב ךיִהָא

 דל -חַמָל-רֶׁשֲא םיִרָעֶה ויָלֵא רֶמאֹּה 3 :הָבָּכְרמַהלַע והלע =
 טָשמַדְב ָךִל םיִׂשָּת תֹוצָחְו ביִׁשָא ְךיִבָא .תַאֵמ יִבָא

 | "תר ךחלשא תיִרְּבַּב ינאו ןורְמְשְּב יִבָא םָׂשדרְׁשֲאַּכ =!
 הל ןםיאיִכנה נְּבִמ רָחֶא ׁשיִאְו !ּוהָחלַׁשי תיִרְב ול
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 | אל אְהַנַה לדבע ולא ורמאיו

 - יה | א םיכלמ
 טימ ןטלַאה המחלמ רעּבָא רימָאל ;ודנוא ןופ רעקרַאטש
 -רַאטש-:ןייז טינ ןלעוו רימ ביוא ,ץַאלּפ ןכיילג ַא ףיוא יו

 םיכלמ יד פא וט :;וט ךָאז עקיזָאדיד ןוא < !ייז ןופ רעק
 . יז טָאטשנָא רעריפנָא ךַאמ ןוא ,טרָא ןייז ןופ ןכעלטיא
 ליח רעד יװ יװַא ליח ַא ןלייצפיונוצ ריד טסלָאז ּוד ןוא *
 ,דרעפ .יד יװ יװַא דרעפ ןּוא ,ןלַאפעג ריד ײּב זיא סָאװ
 המחלמ רימָאל ןּוא | ;ןגעװטײר יד יװ יװַא ןועווטייר ןוא

 טינ ןלעוו + רימ ּביוא ,ץַאלּפ ןכײלג ַא ףיוא ייז טימ ןטלַאה

 ,לוק רעייז וצ טרעהענוצ רע טָאה ו ןופ רעקרַאטש ןייז

 .ןָאטעג ױזַא טָאה ןּוא
 טָאה- ;רָאי ןּופ רעקמוא םּוצ ןעוועג זיא סע ןוא" = =
 -עגפיורַא זיא רע ןּוא ,םימַרַא יד טלייצעגרעביא דַדַהְרַּב
 0 < ..לארׂשי טימ המחלמ ףיוא קַּפַא ןייק ןעגנַאנ
 טלײצעגרעּביא ןענייו לארשי ןופ רעדניק יד ואי =
 ןענייז ןּוא :,וייפש טימ ןרָאוועג טגרָאזרַאפ ןּוא ,ןרָאװעג
 ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא .ייז ןגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא
 .ןגיצ סעדַאטס עניילק ײװצ יו יוװַא ,ייז ןגעקַא טרעגַאלעג
 | .דנַאל סָאד טליפעגנָא ןּבָאה םימְָרַא יד ןּוא

 -עג טָאה ןוא ,טנענעג ןַאמ רעכעלטעג רעד טָאה < |
 . טָאה יִוזַא - :טנָאועג ןּוא לארשי ןופ ךלמ םעד ּוצ טדער
 ןופ טָאג ַא :טגָאועג ןּבָאה םיִמַרַא יד לײװ :טגָאועג טָאג

 םּורד ,רע זיא ןלָאט ןּופ טָאג ַא ַא טינ ןּוא ,הוהי ןיא גרעּב
 ןייד ןיא ןומה ןסיורג ןקיזָאד ןצנַאנ םעד ןּבעג ךיא לעוו

 | .הוהי ןיב ךיא וא ןסיוו טעוו ריא ןוא ,טנַאה
 ערעדנַא יד ןגעקַא ענייא טרעגַאלעג ןּבָאה ₪ ןּוא =

 -עג טָאה ,גָאט ןטעּביז ןפיוא ןעװעג זיא סע ןוא .געט ןּביז

 -עג ןּבָאה לארשי ןּופ רעדניק יד ןוא ,המחלמ יד טנענ
 ;טָאטש ןיא ,קַּפַא ןייק ןֿפָאלטנַא ןעגייז עקירעביא יד ןּוא * .גָאט ןייא ןיא רעייגסופ טנויוט טרעדנּוה םֶרַא ןּופ ןגָאלש
 א זיא + דדַהְרָּב ןּוא | -ןבילפענרעביא ןעניז סָאװ ןַאמ טנויוט קיצנַאװצ: ןּוא ןּביז ףיוא ןלַאפעגנייַא רעיומ יד זיא
  .רעמַאק ַא א רעטניה רעמַאק ַא ןיא ,טָאטש ןיא ןיירַא זיא ךיא

 | ןענייז לארׂשי ןופ ויוה םעד -ןופ םיכלמ יד זַא טרעהעו ןּבָאה רימ ,רָאנ עז :טגָאזעג םיא וצ טכענק ענייז ןּבָאה <
 | ,ּפָאק ? רעודנּוא ףיוא קירטש ןּוא ,ןדנעל ערעודנוא ףיוא רעדײלקקַאז ןָאטנָא ,ךיד טעּב ךיא ,רימָאל ;םיכלמ עקידָאנעג
 - - .ןּבעל ןוָאל ךיד רע טעװ רשפא ,לארשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ ןײגסױרַא רימָאל ןוא

 וצ : ןעמוקעג ןענייז ליז ןּוא ,פעק ערעײז ףיוא קירטש ןּוא ,ןדנעל ערעייז ףיוא רעדײלקקַאז טרינעגנָא ייז ןּבָאה = |
 רע טָאה .ךיד טעב ךיא ,ןבעל ךימָאלי :טגָאזעג טָאה ה רדפו טכענק ןייד :טגָאזעג ןּבָאה ןּוא , לארׂשי ןּופ ךלמ םעד
 .רעדּורּב ןיימ זיא רע ?ךָאנ רע טּבעל :טנָאועג

 ןוא סע טניימ נ רע בוא טנרָאװַאּב ןוא טליַאעג ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןכייצ א רַאפ ןעמונעג סע ןּבָאה ןשטנעמ יד ןּוא 88

 :טגָאזעג רע טָאה .דֵדֵהְדִּב רעדורב ןייד :טגָאזעג ןבָאה

 ,ןגָאװטײר ןפיוא .ןעמונעגפיורַא םיא טָאה רע ךוא , דֵַדַהְרְוָּב םיא ּוצ ןעמוקעוסיורַא זיא-

 .םיא טגנערּב טײג

 ּוצ טָאה זדֵדַהְרִּבִנ ןּוא **
 ריד ּוטסלָאז ןסַאנ ןוא ,ןרעקמוא ךיא לעװ רעטָאפ ןייד ןופ ןעמונענוצ טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ טעטש יד :טגָאזעג םיא
 ןָאלקעװַא ך ךיד לעװ ךיא ןוא ז:טנָאועג בָאְחַא טָאהנ .ןֹורמֹוש ןיא טכַאמעג טָאה רעטָאפ ןיימ יװ ױזַא ,קָׂשָמַד ןיא ןכַאמ
 | ל  .טזָאלעגקעװַא םיא טָאה ןוא ,דנוב ַא ןטָאלשעג םיא טָאה רע ןּוא .דנּוּב ןקיזָאדמעד טימ
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 ׁשיִאָה ןאָמו .אָנ יניכה הָוהְי רֵבֶדִּב והערהלֶא רמָא -עג טָאה םיאיבנ עננוי יד ןופ ןָאמ .ַא רענייא ןּוא =

 זרָוהְי לק תעמש-אל רֶׁשֲא ןעֶי ול רמאיו :ותפהל ל | ,ךימ גָאלש :טָאג ןופ טרָאװ םעד ךרוד רבח ןייז וצ טגָאז

 והאצמו וטצאמ לו היראה הפה יתאמ ללוה הגה טלָאװעג טינ םיא טָאה ןַאמ רעד ןּוא .ךיד טעּב ךיא

 ט ירי 0 . יי ר

 והפמ אָנ יניפה רֶמאַּו רחַא שיא אָצְמיַו :והּכיו הָיְרַאָה ול -עגּוצ טינ טסָאה וד לײװ :טגָאזעג רע טָאה יי .ןָאלש

 ךרָדה-לֶא למל רמו איבה ךלו :ַָצְפּו הכה ׁשיִאָה חל |
 א 'ו- ,רימ ןּופ קעװַא וטסיינ טָא ,טָאג ןופ לוק םעד ּוצ טרעה

 קעצ אָהְו רבע רֶלֶּמַה יִהָיו :ויניעדלע רַפאְּב שפַחְתַו של

 -הנִהְ הָמְְלּמַה-בֶרֶקְב צי  ְךֶדְבִע רֶמאֹו ךֵלמַה-לֶא .בייל ַא ןגָאלשרעד טעװ ךיד ןוא

 הרּזַה ׁשיִאָה--תֶא רֹמְׁש רֶמאַֹּו ׁשיִא יַלֵא אָבו רס שיא טָאה יװַא ,םיא ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע יװ ןּוא

 דרככ וא ושפנ תחת שנ הָתָיַהְו דק רֵקָּפִה םִא .ןגָאלשרעד םיא טָאה ןּוא ,בייל ַא ןפָארטעגנָא םיא

 ₪ * + וי -

 ונניא אֹוָהְו הֶנִהְו הָּנֵה השע ּךֶדְבַע יהיו :לוקשת ףסָכ <  טָאה ןוא ,ןאמ רעד ןא ןּפָארטעגנָא רע טָאה

 : תְצְרַח התא ְךֶטּפְׁשִמ ןֵּכ לֵאָרְׂשִ-ךלֶמ לא רמו | יא .דימ גאלש -

 לֵאָרְׂשִי ךלמ ותא רו ויגיע - ילעמ רַּפֲאָה-תֶא רַסּו רחמי מ ר [אמ רעד ןוא .ךיד טעּב ךיא ,ךימ גָאלש :טגָאזעג
 ןעי הָוהְי רַמָא הָּכ וילא רמאמ :אוה םיִאיִבְּנַהְמ יִּכ במ  ויא איבנ רעד ןּוא * .ןדנּוװ זיב קידנגָאלש ,ןגָאלשעג םיא
 ושפנ תחת שפג הָתְָהְו ְךּימ יִמְרְחשיִא-תֶא ּתְחַּלְׁש - רע ןוא ;געװ םייב ךלמ ןפיוא טרַאהעג טָאה ןוא ןעגנַאנעג

 ףעֶוו רפ ויל לֵאָרְׂשי-דלְמ דלוו .:ומע תחת ד ָךְּבַעְו 5 = .ןגיוא ענייז רעביא דנַאּבּפָאק ןטימ טלעטשרַאּפ ךיז טָאה

 - ?הָנוְרְמִש אֵבַָּו ,ןעגנַאגעגײּברַאפ זיא ךלמ רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא *
 אכ

 יִלאֵעְדְזִיַה תובל הָיָה םֶרָּכ הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה רַחַא יהיו א

 רפדוו :ןְֹמִׂש למ בָאְחַא לכיה לֶצֶא לאערזיב רֶׁשֲא ב

 ןייד :טנָאועג טָאה ןוא ךלמ םּוצ ןעירשעג רע טָאה יױזַא

 ןַאמ ַא טשרע ,המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא טכענק

 דנל יל ילייִהיו ד ךֶמְרַּכ-תֶא יִ-ְנִּת | למאל | תֹובָנ-לֶא בָאְחַא אמ % רימ וצ טכַארּבעג טָאה ןוא ,טרעקעגּפָא ךיז טָאה
 במ םֶדְכ וָתְחַּת ףל הנְּתֶאְ יִתיִּב לֶצֲא בורק איִה יִּכ קד טרענימעג ּבױא ;ןַאמ ןקיזָאדמעד טיה :טגָאזעג טָאה ןּוא

 רֶמאֹיו :הֶז ריִחְמ ףֶסֶכ ָךֶליְְִּתֶא ְךיניֵעְּב בוט םִא ּּנָּמִמ ג יו טָאטשנָא ןייז שפנ ןייד טעװ ,ןרעװ טרענימעג רע טעװ

 תרלֲחַנ--תֶא יִּתִּתִמ הָוהְיִמ יל הָליֵלָח בָאְרַא--לֶא תֹבָנ ןּוא* .ןלָאצַאּב וטסעוו רעּבליז רענטנעצ ַא רעדָא ,שפנ|

 בֶבְּדַה-לַע ףעו רק ֹותיִב-לֶא בָאְחַא אביו ָל יֵתֹבֶא - א ,טרָאד ןוא ָאד ןָאטרַאפ ןעװעג זיא טכענק ןייד יו

 -תֶא קל ןֵתָא-אַל רֶמאֹּי ילאטרזיה ג תב וילא רֵּבָד-רֶׁשֲא | | .ןרָאװעג טינ רע זיא

 לכַארו ינְּפ-תֶא בסי ותָמִמ-לַע םָּכְשַו יִתֹובֲא תלחנ -- יא זצ לארשנ '

 ?דזהמ לא רֵַרְּתַו יִתְׁשִא לֶבְזיִא וילא אֵבְּתַו : םֶחָל זַא :טגָאזעג םיא וצ לארשי ןופ ךלמ רעד טָאה
 .טעקסַּפעג טסָאה ןײלַא ּוד ;טּפשמ ןייד ןייז לָאז

 ןּופ דנַאּבּפָאק םעד ןָאטעגּפָא ךיג ףיוא רע טָאה

 ..םיאיבנ יד ןופ זיא רע זַא ,טנעקרעד םיא טָאה לארשי ןּופ ךלמ רעד ןוא ,ןגיוא ענייז

 ןופ ןַאמ םעד טנַאה רעד ןּופ טזָאלעגסױרַא טסָאה וד ליוו :טגָאזעג טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא <

 .קלָאפ ןייז טָאטשנָא קלָאפ ןייד ןוא ,שפנ ןייז טָאטשנָא ןייז שפנ ןײד לָאז ,םרח ןיימ
 .ןֹורמֹוש ןייק ןעמוקענ זיא רע ןוא ,טרעזײּברַאפ ןּוא ןגָארטעצ ויוה ןייז ּוצ קעװַא זיא לארשי ןופ ךלמ רעד ןּוא
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 חתפכ סה ד ,א 2 התפניסה 'גמ | ײק לעמ טמ לעאמ חל ,

 ןעוועג זיא סָאװ ןטרָאגנײװ ַא טַאהעג טָאה ילֶאערוי רעד תֹובָנ :ןשינעעשעג עקיזָאדיד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןּוא אר

 :ןגָאז ּוצ יווָא ,ןתֹובָנ וצ טגָאזעג בָאְחַא טָאה*  .ןורמש ןופ ךלמ םעד בָאְחַא ןופ ץַאלַאּפ םעד ןּבעל לאָעְרי ןיא *

 לעוו ךיא ןּוא ,ויוה ןיימ ןבעל טנָאנ ויא רע לײװ ,סנירג ןופ ןטרָאג ַא רַאפ ןייז רימ לָאז רע ידּכ ,ןטרָאגנַײװ ןייד רימ ביג

 ןּבעג ריד ךיא לעװ ,רעסעב זיא ןגיוא ענייד ןיא ביוא רעדָא .םיא ןופ ןרעסעב ַא ןטרָאגנייוו ַא םיא טָאטשנָא ןּבעג ריד

 ןופ הלחנ יד ןּבעגּפָא ריד לָאז ךיא ,טָאג ךימ טיהַאּב :ןבָאָחַא ּוצ טגָאזעג תֹובָנ טָאה* .םעד ןופ חקמ ןיא טלענ

 .ןרעטלע עניימ

 . ּוצ.טָאה ילָאערוי רעד תֹובָנ סָאװ טרָאװ םעד רעביא טרעזיײּברַאפ ןוא ןגָארטעצ זיוה ןייז ןיא ןעמוקעג בָאְחַא זיא +

 טניילעג ךיז טָאה רע ןּוא .ןרעטלע עניימ ןופ הלחנ יד ןּבעגּפָא טינ ריד לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה רע זַא ,טדערעג םיא

 ..וייפש ןייק ןסעגעג טינ ןּוא ,םינּפ ןייז טײרדעגמּוא טָאה ןּוא ,טעּב ןייז ףיוא

 וד ןּוא ,ןגָארטעצ טימעג ןייד סָאד ויא סָאװ :טנָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,לבָזיא בייוו ןייז םיא ּוצ ןעמוקענוצ זיא י
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 ליוו :טגָאזעג ריא ּוצ רע טָאה" = ?וייפש ןייק טינ טסע | ו רֵּבַרֲאייִּ ָהיֶלֵא רכוש וסל לכא ניאו הָרָס הר
 ּבָאה ךיא ןּוא ,ילָאערוִי םעד תֹובָנ וצ טדערעג ּבָאה ךיא ףֶסָכְּב ּךמְרַּכ-תֶא יִל"הְנּת 65 רַמִאְו יִלאֵעְדזיַה תובָנ-לֶא
 רעדָא ,טלעג רַאפ ןטרָאגנייוו ןייד רימ ביג :טגָאזעג םיא ּוצ | העל רָמאיו ויתחמ םֶרָכ ְָל-נְֶא הָּתַא ץַפַח סא וא
 ןא ןל הֶּתַע הָתַא ותְשא לֶבְזיִא ולא רֶמאָּתַו :יִמרַכ-תֶא דל ןתֶא
 יִנֲא אפל בו טֶהָל-לֶכָא םוק לארשי"לע הֶכֹולְמ הֶׂשֶעַּה
 ו םַשּב םיִרָפִק בּתְבִּתַו :ילאֵעְרַה תֹובָנ םֶרכ-תֶא ל ןֵּתֶא
 00% םבינקוה-לָא םיִרָפְסד חלש ומְתֹהְּב םֶּתהַּתו בָאְחַא
 וד טסריפ :טגָאזעג םיא וצ לביא בייוו ןייז טָאהי | ט בת :תובָנתֶא םיִבָׁשִּיַה ֹוריִעְּב רֶׁשֲא .םירחההלַאּ
 ,זייפש סע ,ףיוא ייטש ?לארשי רעביא הכולמ יד דנוצָא = םֶעַהשאָרְּב תָֹבָנ-תֶאּוביִׁשהְוטוצּואְרְק רמאל םיִרָפְּפַּב
 ןבעג ריד לעװ ךיא .ךעליירפ ןייז ץרַאה ןייד לָאז ןוא רמאל והדעיו ֹוּדְנְנ לעילְבהֶנֶּב םיִׁשָנֲא םינש וביווהל
 .ילַאערוז םעד תו ןופ ןטרָאגנײװ םעד ושעוו :תמָיו והְלְקְַ והָאיִצוהְו .דלמו םיִהֹלֲא ּתְכְרּ
 הי רֶׁשֲאַּכ וריִעְּב בה רֶׁשֲא םירחהו םיִנֵקוַה וריע יִשְנַא
 ןוא ,ןעמָאנ סבָאָחִא ןיא ווירב ןּבירשעג טָאה יז ןוא* רֶׁשֲא םיִרָפְּכַּב .בּותָּכ רֶׁשֲאַּכ לֵבָזיִא .םהילַא הָחלָׁש
 יד ּוצ ווירּב יד טקישעג טָאה ןוא ,לניז ןייז טימ טלגיורַאפ שאָרְּב תֹוָבָנ-תֶא ובישהו םוצ וָאְרָק :םֶהיֵלֲא הָחְלָׁש
 סָאװ ,טָאטש ןייז ןיא סָאװ טײללדַא יד ּוצ ןוא עטסטלע והְדַעַיִו ּודִנְנ ובשיו טעילבדינב םיִׁשְנֲאַה ינש יאביו :םֶעָה
 יד ןיא ןּבירשעג טָאה יז ןּוא י .ןתֹובְנ טימ טניווועג ןּבָאה תב דרב רמאל םָעָה דגנ תֹובָנ-תֶא לַעלְּבַה יִׁשְנַא

 קעװַא טצעו ןוא ,תיִנעָּת א סיוא טפור :ןָאז וצ יױזַא ,וירב | .,י הל םָעְּבִאַב ּוהָלְקְסַו ריִעְל ץוחמ והאציו ךֶלֶמְו םיִלֶא
 וש עֹמְׁשִּכ יהיו :תמיו תובנ לקס רמאל לָבְויאְלֶא יהלשיו |

 םָאְחַא--לֶא לבא ראהו תמו תֹובָנ לֵקְקיייִּכ לָבְיא
 -רַתְל ןָאמ רֶׁשֲא יִלאֵעְיִה תֹובָנ כת שר םול
 < טרעטסעלעג טסָאה :ןגָאז ּוצ יװַא ,םיא ףיוא ןגָאז תודע = ₪ םָאְחַא ַעַמְשּכ יהיו :תֶמיֵכ יח תְבְג יִא יִּכ ףֶמָכִב ד
 טנייטשרַאּפ ןוא ,סױרַא םיא טריפ ןּוא .ךלמ םעד ןוא טָאג | ילאעריה תובנ םֶרָּכילֶא תֶרָרְל בָאחַא םקָי תֹובְנ תמ יּכ

 .ןּברַאטש לָאז רע ןּוא ,םיא
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 ןטרָאגנייוו רעדנַא ןַא ןבעג ריד ךיא לעװ ,טסליוו וד ביוא

 טינ ריד .לעװ ךיא :טנָאזעג טָאה רע ןּוא ;םיא טָאטשנָא

 | .ןטרָאגנַײװ ןיימ ןּבעגּפָא

4 

6 
= 
= 

 ײװצ קעװַא טצעז ןוא" .קלָאפ ןופ ןָאנּביוא ןתֹובָנ
 ןלָאז יז ,םיא ןועקַא ,ןעגנוי עקיטכערטרעדינ ,ןשטנעמ

8 
 :רמאל יִּבְׁשִַּה ּוהָילַאילֶא הָוהְי-רַבְּד יה < ּתְׁשִרְל יצ

 ןורָמְׂשִּב רֶׁשֲא לארשיחדלמ .בָאְחַא תארקל דר םוק
 וילֵא ָּתְרַּבִרְו ופְשרְל םָׁש דָרָירֶשַא תוצג םֶרָבְּב הנה
 זלַא ָּתרַבְִ ָתְׁשָרי-םַנְ ָּתחַצְרָה הָוהְי רַמָא הפ רֹמאֵל
 -תֶא םיִָלְּכַה קקל רֶׁשֲא םֹולְמִּב הָוהְי רָמָא הֵּכ רמאל

= 
 עטסטלע יד ןּוא , טָאטש ןייז ןּופ ןשטנעמ יד ןּבָאה יי

 -עג ,טָאטש ןייז ןיא טניווועג ןּבָאה סָאװ טײללדַא יד ןּוא

 ויא סע לוו ױזַא ,טקישעג ייז ּוצ טָאה לבָזיא יװ ױזַא ןָאט

 .טקישעג ייו וצ טָאה יז סָאװ ווירּב יד ןיא ןּבירשעג ןעוועג
 טצעועגקעװַא ןּבָאה ןוא ,תיִנעָּת ַא ןפורעגסיוא ןּבָאה יז יי | \

 טצעזעג ךיז ןּבָאה ןוא ןעמוקעג ןענייו ,ןעגני עקיטכערטרעדינ ,ןשטנעמ ײװצ יד ןוא * .קלָאפ ןּופ ןָאנביוא ןתֹובְנ
 :ןגָאז וצ יװַא ,קלָאּפ ןרַאּפ ,ןתֹובָנ ףיוא ,םיא ףיוא טגָאזעג תודע ןּבָאה ןעננוי עקיטכערטרעדינ יד ןוא ;םיא ןגעקַא
 טימ ןפרָאװרַאפ םיא ןוא ,טָאטש ןסיוא טריפעגסיורַא םיא טָאה עמ ןּוא .ךלמ םעד ןּוא טָאג טרעטסעלעג טָאה תֹובָנ
 ןּוא ,ןרָאװעג טנייטשרַאּפ זיא תֹובָנ :ןנָאז וצ יװַא ,ןעלבָזיא ּוצ | טקישעג ןּבָאה יז ןוא * .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רענייטש
 / / | | יי .טיוט זיא רע
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 ווק םיופס .ח

 לבֶויא טָאה יױװַא ,טיוט ויא רע ןוא ,ןרָאװעג טנײטשרַאפ זיא תֹובָנ זַא טרעהענ טָאה לביא יוו ,ןעוועג זיא סע ןוא יי
 ןּבעג טלָאװעג טינ ריד טָאה | רע סָאװ ,ילָאערוִי םעד תֹובָנ ןופ ןטרָאננײװ םעד עשרַי ,ףיוא ייטש :ןבָאָמַא ּוצ טגָאועג
 | | .טיוט זיא רע טרעיינ ,טינ טּבעל תֹובָנ םורָאװ .טלעג רַאּפ

 וצ ןרעדינוצּפָארַא ןענַאטשעגפיױא בָאָחַא / יוזַא ,טיוט זיא תֹובָנ זַא טרעהעג טָאה בָאְחַא יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא יי
 | י-ה // .ןעשרי ּוצ םיא ידּכ ,ילָאערוי םעד תֹובָנ ןופ ןטרָאגנײװ םעד

 בָאְחַא ןגעקטנַא ּפָארַא רעדינ ,ףיוא ײטש = :ןגָאז ּוצ יױזַא ,יּבשִּת םעד והָיַלֲא וצ ןעוועג טָאג ןופ טרָאוו סָאד זיא" =
 ,טרעדינעגָּארַא ןיהַא טָאה רע סָאװ ,ןתֹובָנ ןופ ןטרָאגנייוו םעד ןיא רע זיא ןָא ;ןורמש ןיא סָאװ לארשי ןופ ךלמ םעד |

 ןוא ,טעגרהעג טסָאה :טנָאועג טָאג טָאה יוזא :ןגָאז וצ יװַא ,םיא ּוצ ןדער טסלָאז ןוא *  .ןעשרי וצ םיא ידּכ
 ןּבָאה טניה יד ּוװ טרָא םעד ףיוא :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :ןגָאז וצ יװַא ,םיא וצ ןדער טסלָאז ןוא ?ןעשרי ךיוא טסליוו



 א םיכלמ 0 64

 ךיוא ןקעל טניה יד ןלעוו ,ןתֹובָנ ןּופ טּולּב סָאד טקעלעג
 |  .טּולּב ןַײד

 "עגנָא ךימ טסָאה :ןּוהָיַלֲא ּוצ טגָאזעג בָאְחַא טָאה" = |

 ךיד ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה ?רעניימ אנוש ,ןגירק
 סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגעגּפָא ךיז טסָאה ּוד לײװ ;ןגירקעגנָא

 ףיוא גנערּב ךיא ,עו * .טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא

 לעוו ןּוא ,ןעמַארסיוא ךיד לעװ ךיא ןּוא ,קילגמּוא ןַא ריד

 ןּוא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעדעװטעי ןבָאָחַא ןּופ ןדיינשרַאפ

 ןייד ןכַאמ לעװ ךיא ןוא = .לארׂשי ןשיווצ , טייק ןוא דעק

 ןוא ,ןטָבנ ןופ ןוז םעד םָעֹבָרָי ןופ זיוה סָאד יװ יװַא זיוה
 רעד רַאפ ,ןהָיַחַא ןופ ןוז םעד ָאׁשֶעַּב ןּופ ויוה סָאד יװ יױזַא

 טכַאמעג ןּוא ,טנרעצרעד טסָאה וד סָאװ גנונערעצרעד

 "עג טָאג טָאה ןעלבָויא ףיוא ךיוא ןוא * .לארׂשי ןקידניז

 םעד ןיא ןעלבָזיא ןסע ןלעוו טניה יד :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טדער

 ןופ טּברַאטש סָאװ םעד ** .לאָעְרוִי ןופ ןּבָארגנוטעספ
 סָאװ םעד ןּוא ,ןסעפיוא טניה יד ןלעוו ,טָאטש ןיא ןבָאחַא

 .ןסעפיוא למיה ןּופ ןעלגיופ יד ןלעװ ,דלעפ ןיא טּברַאטש
 סָאװ בָאְחַא יװ ַאוַא ןעװעג טינ זיא סע ,רָאװרַאפ == =
 ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגעגּפָא ךיז טָאה
 .לבויא ּבײװ ןייז טדערעגנָא טָאה םיא לײװ .,טָאג ןּופ

 ןייג ּוצ קידרעװמוא רעײז ןעגנַאגַאּב ךיז טָאה רע ןּוא **

 ןּבָאה םירּומָא יד סָאװ ץלַא יװ יװַא ,רעטעגּפָא יד ךָאנ

 רעדניק יד רַאפ ןופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג } ןעמעוו ,ןָאטעג

 | = .לארשי ןּופ

 ייד טרעהעג טָאה בָאְחַא יװ ,ןעוועג.זיא סע ןּוא = |

 ,רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה יװַא ,רעטרעוו עקיזָאד |
 -עג טָאה ןוא ,ּבײל ןייז ףיוא דײלקקַאז ןָאטעגנָא ןּוא

 ;טָא טי קשב בֵּבְׁשִיַוחַכ <

 | (0 5 ,בכ-20 ,אכ

 רֶמאֹיו :הָתָאְדסנ לֶמָדתֶא םיכָלְכִה וקֶלְי תובָנ םָּה :
 ןעי יִתאָצְמ רמו יביא יִנֵתאֶצְמַה והאל בָאְחַא

 ךֶלֵא יבמ יִנְנִה :הָוהְו יִניֵעְּב עַרָה תושעל ְךֶרֶּכִמְתִה אנ
 = יקב ןיפשמ בָאְחַאְל יִתְרְכַהְו דירתא יִּתְרעֶבּו הָעְר

 ער תיִבְּכ ּךְתיִמתֶא יִּתַתָנ ;לֵאָרְׂשִיְּב םִזָעו רוצְָו ככ
 תְסעְכה רֶׁשֲא סַעַּכַה-לֶא הָיַחֲאןַב אָׁשעַּב תיִבְכּו טְּבְנְדִּב

 רמאל הָוהְי רֶפד לֶבֹויֲאְל-נְו ;לֵאָרְׂשִי-תֶא אָטַחֶתַו גכ
 טָאְחַאְל תמה :לאעְרְ לֶחְּב לָבָניִאתֶא ולְכאַי םיִבָלְּכַה ד

 :םימְשה ףוע ולְכאְי הֶרָׂשּב הֵּמַהְו םיִבָלְּכַה יָלְכאָי דוִעָב
 ִניְֵּב עַרָה תושעל רֶּכַמְתִה רֶׁשֲא בָאְחַאְכ היָהדאְל קב הכ
 ראָמ בעתו - :ותשא לֶבְזיִא ותא הֶּתַסָה--רֶׁשֲא = וכ

 רֶשַא יִרמָאָה שק רֶׁשֲא לֹכְּכ 'םלְלִּנַה יִרְחֶא תֶכָלָל
 -תֶא בָאְחַא עֹמְׁשִכ יהו :לֵאָרְׂשִי יב יְִּפִמ הָוהְי ׁשיִרֹוה וכ

 םֹציו ורָׂשְּבילַע קשיסשמ וילנּב ערקו הֶּלֲאָה םיִרָבְּדַ
 -לא הי יהוה

 ינפלמ בָאְחַא עֶנְכזייִּב ָתיִאָרַה :רמאל יִּבְשִּתַה והילאטכ
 איִבָאוְב יִמיִּב ויִמָיְּב .הָעְרָה יָא-אְל יֵנָּפִמ עַנְכְנייִּב ןעי
 | | לע הָעְרָה

 :.לארש ןיבו םֶרָא ןיֵּב הָמָחְלִמ א םיִנָׁש שלש ובשמ א
 הָחּוהי"דְלמ טפשוהי דריו תישילשה הָָׁשַּב יהיו :
 וידְבְעִהְלֶא לֵאָרְׂשִי--דלְמ ֶמאּיַו :לֵאָרְִׂ למלא :

 הָתֹא תחקמ םיִׁשְחַמ ּונֲחנֲאו על תַמָר ּונליִּכ םּמְעְַיַה
 יתא .ְךֶלֶתֲה טְפׁשִהי--לֶא מאו :םרא דלמ .ריִמ ד

 לֶאְרשִי דלמדלא 8 טָפָֹׁהְי רָמאמ דַעְלִג תמר הָמְחְלִּמַל
  טָפָׁשֹודְי רֶמאֹו :ךיִסּוסְּכ ָפּוסְּכּדַמַעְכיִּמַעִּכ ְךֹמָכ יִנֹמָּכ ה
 ץבקמ ' :הָוהְי רבְּדתֶא םֹזיכ אנשרד לארשי ךלֶמ-לֶא י

 = ש'סנ חחפ קי ץמק 'זכ ירק איבמ 82 ,אכ
 םיקוטמב רפסה יצה % ,22 | ירק אבא" טכ

 ..טייהרעליטש ןעגנַאנעגמורַא זיא ןוא ,דיילקקַאז ןיא ןגעלעג זיא רע ןוא ;טסַאפ

 ןרָאװעג זיא בָאְחַא יוו ןעזעג ּוטסָאה * :ןנָאז .וצ יוזַא ,יּבשִּת םעד ּוהָיְלֶא ּוצ ןעװעג טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןיא< =

 = געט ענייז ןיא זייּב סָאד ןעגנערּב טינ ךיא לעװ ,רימ רַאּפ קינעטרעטנּוא ןרָאװעג זיא רע לײװ ?רימ רַאפ קינעטרעטנּוא

 ככ .זיוה ןייז ףיוא זייב סָאד ןעגנערב ךיא לעוו ןוז ןייז ןופ געט יד ןיא

 ןפיוא ןעוזעג | ןיא סע רעּבָאי .לארשי ןשיווצ ןוא םֶרַא ןשיווצ המחלמ ַא ןָא רָאי יירד ןסעזעג ןעגייז יז ןואי הר |

 ןּופ ךלמ רעד ןואי .לארשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טרעדינענּפָארַא הדוהי ןּופ ךלמ רעד טָפָׁשֹוהי טָאה ,רָאי ןטירד

 טינ יז ןעמענ ןוא ,ןייװש ך רימ ןּוא ?דָעלְניִתֹומְר טרעהעג ודנוא וצ זַא ריא טסײװ :טכענק ענייז ּוצ טנָאזעג טָאה לארשי

 .םֶרֶא ןופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ קעװַא

 וצ טנָאזעג טָפָׁשֹוהי טָאה ָ!דֲעלִנ-תֹומְר ףיוא המחלמ ןיא רימ טימ ןייג וטסליװ :ןטָפָשֹוהי ּוצ טגָאועג טָאה רע ןּוא +

 .דרעפ עניימ ױזַא דרעפ ענייד יװ יװַא ,קלָאפ ןיימ יוזַא קלֶאּפ ןייד יװ ױזַא ,ךיא ױזַא ּוד יװ יװַא :לארשי ןופ ךלמ םעד

 ..טָאנ ןופ | טרָאװ סָאד : ,ךיד טעּב ךיא ,טנייה גערפ :לארשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג טָאה ו טָפָשוהְי ןוא

 | .ריְִּב ןיִתְשִמ :טסקעט ןיאא =



 < 9-06 ,בכ
 .רמאי שיא תואמ עֶבְרַאְּכ םיאיבנקדתא טארשי"דלמ
 - חְמאֹיַולּדְהֶא-םִא הָמָחְלִּמַל דָעְלַג תֶמר-לַע לאה םנלֲא
 ז קדפ ןיִאַה טפְׁשִהְי רֶמאֹ :דָלַה דיפ ונדא ןּתִיו הלע
 ח ה ולארש"דלמ רַמאַו :ותאמ הָׁשְרְרִנו דוע החיל איִבָנ
 נאו ותאמ הָוהְידתֶא שרל דֶטֶא-שיִא דע טָפָשהְלֶא
 - ב והְיִכיִמ עדימַא יִּכ במ יִלֶע אבנת יִכ ויתאגֶש
 -פ דלַמ ארקה :ןּכ ךלמה רמאי-לַאטְפָׁשיִהְי מא הל
 :הלמירב -2 הָרהַמ רֶמאֹּיַו דחא םיִרָס-לֶא לָארְׂשִי

 י לע שיא םיבש הָרוהי-ֶלֶמ טפשהיו .לאְרשי דל |
 לבו ןורמש רעש חַתּפ ןֶרְּב םיִדנְּב םיִשְּבְלִמ ֹואְסַּכ
 א הנענְּפְְב היקדצ דל שעו :םקינפל םיִאּכִנְתִמ םיאיבְוה |
 = םָרָאדתֶא חַגְנִּת הֶלֵאְּב הָוהְי רַמָא-הְּכ רמאיו לזרכ ינרק
 בי תתָמָר הָלָע רמאל ןֵּכ םיִאְּבִנ םיִאָבנַה-לֶכְו !םֶתֹּלַּכ-דַע
 | ע"רָשֶא דאְלּמהְ 1 :למַה ד יב הָוהְי ןת .חלֶצַהְו לָעְלִ
 יִרְבִד אָנ"הָוה רמאל ויָלֵא רֶכד וחיכימ ארקל ו ְךלֶה
 רכדפ ְּךיִרָבְד אָנייהְ ךֵלמה-לֶא במ דקה םיִאיִבְּנַ
 די -תֶא יב הוהייַחּוהְיְכיִמ רֶמאַֹּו :בֹּמָתְרַּבִרְו םהִמ דַהָא
 ₪ לֵלֶּמַה-לֶא אוב :רֵּבַרֲא ותא יִלֶא הָוהְי רמא* רֶׁשֲא
 = ָצְלִג תֶמָר--לֶא ְךלָה רהיכימ .דילֵא ךלפה רֶמאֹּי
 הָוְיןְֵָו חלצהו הלע ויָלֵא מאו לֵּדְחְנ-סַא הָמָחְלִַּל
 ₪ יא םיִמָעְפ הֶּמַּכ-רע ךלֶּמַה וילא ֶמאָ ולמה הָיְב
 :קדָוהְי םֵׁשְּב תָמָאְיקְר ילא רֵבַדְתיאְל רֶׁשֲא דעיבשמ
 ז ןאצַכ םיִרָהָהְיְלֶא םיצפנ ֵאְְש-לֶּכ-תֶא יִתיִאְר דמה
 ובּושי הלאל םיִנדָאדאל הוה מאו הער םהְלְדןיא רשא
 יי טפָׁשהיילֶא לֵאָרְׂשִידלַמ מא :םוְלְשְּב וְתיִבְל-ׁשיִא
 ;עריטַא יִּכ בומ ילָע אֵּבנְתִייאוְל יא ִּתְרַמָא אלה
 שי יי רלַע בֵׁשֹי הָוהְיתֶא יִתיִאָר הָוהְי-רַבָד עמש קל רַמא

 - ױק ךסה אי
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 יד טלמַאועגנייא לארׂשי ןופ .ךלמ רעד טָאה* =

 -עג יז וצ טָאה רע ןוא ,ןַאמ טרעדנוה ריפ םּורַא ,םיאיבנ

 רעדָא ,המחלמ ףיוא דָעלְניִתֹומְר ןגעק ןייג ךיא לָאז :טגָאז
 טָאג ןוא ,ףױרַא י יג :טגָאזעג ייז ןּבָאה ןײטשּפָא ךיא לָאו

 / - .ךלמ ןּופ ענַאה רעד ןיא ןּבעג יז טעוו

 איבנ ַא א ךָאנ ָאטינ ָאד ויא :טנָאזעג טְפָׁשֹוהי טָאהי |

 ךלמ רעד טָאה = .?םיא יב ןוערפ ןלָאז רימ זַא ,טָאנ ןופ

 .ןַאמ ןייא ךָאנ ןַארַאפ :ןטָפָׁשֹוהְי ּוצ טנָאזעג לארׂשי ןופ

 םיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,םיא ךרוד טָאג ייּב ןגערפ ּוצ ףיוא

 רֶאְנ ,סטוג רימ ףיוא תואיבנ טינ טגָאז רע לַײװ ,טנייפ

 טֵפָשֹוהי טָאה למ ןופ ןּוז רעד ּוהיָכיִמ-סטכעלש ויולב

 | .ןדער טינ יװַא ךלמ רעד לָאז :טגָאועג

 .רענידפיהה .ןפורענ לארשי ןופ ךלמ רעד טָאהי | -

 | ןופ ןח םעד ּוהיָכיִמ די ףיוא גנערב :טגָאזעג טָאה ןוא
 השק א 1 / - .ןהלמי

 למ רעד אי לארשי ןופ הלמ-לעד אפ

 עגנָא ןָארט ןײז ףיוא רעכעלטיא ןסעזעג ןענייז הדּוהי ןּופ

 | -רעיוט םעד ייּב רעייש ַא ןיא [תּוכלַמו"ידגּב ןיא טדיילק

 דעו תואיבנ ןּבָאה םיאיבג .עלַא ןוא ,ןורמוש ןּופ גנַאגנייַא

 רו טָאה ןהָנֲעַּכ ןופ ןוז רעד הִי יֵקדִצ ןוא 1 ד רַאּפ טנָאז

 יא :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,רענרעה ענרעזײַא טכַאמענ

 םָרַא ןסױטש ּוטסעוװ עקיזָאדיד טימ :טנָאועג טָאג טָאה

 תואיבנ ןּבָאה םיאיבנ עלַא ןּוא* : - .ןדנעלרַאּפ וצ ₪ זי

 "תומר ןייק ףױרַא יג [3 וצ 2 ,ךכיילגסער טנָאזעג

 ..ךלמ ןּופ טנַאה רעד ןיא ןבעג יז טעװ טָאג ןּוא ,קילנַאּב ןּוא ,דָֹלִג

 רעטרעוו יד ,רָאנ 2 7 וצ רזא ,םיא וי .טדערעג טָאה ,ןּוהיָכיִמ ךפור ןעגנַאגעג זיא סָאװ חילש .רעד ןוא 6

 םענלא ןופ טרָאװ סָאד ידו יא ו טרָאװ ןײד ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ;ךלמ םּוצ סטוג ליומ ןייא יװ ןעניז םיאיבנ יד ןופ

 .סטּוג ןדער טסלָאז ןוא ,ילז ןּופ -

 ' !ןדער ךיא לעװ סָאד |

 ,רימ וצ ןגָאז טעװ טָאג סָאװ סָאד ןַא ,טָאג טּבעל סע יװ ױװַא :טגָאזעג ּוהיָכיִמ טָאה *

 ףיוא | עלית ּוצ ןייג ד רימ לָאז , ,ּוהיָכיִמ :טנָאועג) םיִא וצ טָאה ךלמ רעד ןוא ,ךלמ ם םּוצ ןעמוקעג רע ויאי*

 רעד .ןוא ןּבעג | יז טעוו טָאג .ןּוא ,קילנָאּב ןּוא ,ףױרַא 2 :טגָאזעג םיא ּוצ רע טָאה ?ןײטשּפָא רימ ןלָאז רעדָא ,המחלמ

 ןדעה- טינ .טסלָאז וה זַא ,ןרעװשַאּב ךיד ךיא לָאז לָאמ ליפיוו ויב :טגָאזעג םיא וצ ךלמ רעד טָאה% .ךלמ ןּופ טנַאה

 | ױזַא ,גרעב יד ףיוא טיירפשעצ לארשי .ץנַאג ןעועג ּבָאה ךיא :טגָאועג רע טָאה יי ?טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא תמא רָאנ רימ וצ

 ןרעקמּוא ךיז :ייז :ןלָאז .;עקיזָאדיד .ןענייו רַאה ַא ןָא ::טנָאועג טָאה טָאג ןוא ,ךּוטסַאּפ ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ףָאש יו

 רע ,טנָאזעג טינ ריד ךיא ּבָאה ףטְפָשוהְי ּוצ טנָאזעג לארשי ןופ ךלמ רעד טָאה'** .םולשב זיוה ןייז וצ רעכעלטיא

 א" עא בי | - לסטכעלש זױלּב רָאנ ,סטּוג רימ ףיוא ןגָאז תואיבנ טינ טעה

 רעד ןּוא ;ןָארט ןייז ףיוא טציז טָאג +8 ןעועג ּבָאה ךיא :טָאנ ןופ טרָאװ סָאד רעה םורד :טנָאועג רע טָאה י*
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 רעטכער ןייז ןופ םיא ןבעל טייטש למיה ןופ ליח רעצנָאג

 רעװ :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא * .רעקניל ןייז ןופ ןוא טייז

 ןיא ןלַאפ ןּוא ןײגפױרַא לָאז רע ,ןבָאחַא ןדערנָא טעוו

 .ױזַא טגָאז רעד ןוא ,יװַא טנָאועג רעד טָאה !?דָעלְניתֹומְר

 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,טסייג רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא *

 טָאה .ןדערנָא םיא לעװ ךיא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טָאג רַאפ

 ךיא :טגָאזעג רע טָאה** ?סָאװ טימ :טגָאזעג םיא ּוצ טָאג

 ןופ ליומ ןיא ןגיל ןּופ טסייג א ןרעוו ןּוא ןײגסױרַא לעװ

 ןוא ,ןדערנָא טסעװ :טגָאועג רע טָאה .םיאיבנ ענייז עלַא

 ןוא * .יװַא ּוט ןּוא סױרַא ייג ;ןריפסיוא ךיוא טסעװ

 ןיא ןגיל ןופ טסייג ַא ןּבעגעגנײרַא טָאה טָאג ,עז ,דנּוצַא |

 טָאה טָאג רעּבָא ,ענייד םיאיבנ עקיזָאדיד עלַא ןּופ ליומ

 | = .סטכעלש ריד ףיוא טגָאזעגנָא

 טָאה ןּוא ,ןהָנֲעַנּכ ןופ ןוז רעד ּוהָיִקדִצ טנענעג טָאה < =

 ףיוא :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,קַאּב ןפיוא ןּוהיִכיִמ ןגָאלשעג

 ןּופ ןעננַאגעגקעװַא טָאג ןופ טסייג רעד זיא געװנ רעסָאװ

 טָא :טנָאזעג ּוהיִכיִמ טָאה * ?ריד טימ ןדער ּוצ ידּכ ,רימ
 ַא ןיא ןײגנײרַא טסעוו ּוד ןעוו ,גָאט םענעי ןיא ןעז וטסעוו

 .ןטלַאהַאּב ּוצ ךיז רעמַאק ַא רעטניה רעמַאק

 ,ןּוהיָכימ םענ :טגָאועג לארשי ןופ ךלמ רעד טָאה" |

 ןוא ,טָאטש רעד ןופ רַאה םעד ןומָא ּוצ םּוא םיא רעק ןוא |

 טָאה ױזַא :ןגָאז טסלָאז ןּוא*  .ןוז סכלמ םעד שאי ּוצ
 -עקנעפעג ןיא ןקיזָאדמעד ןײרַא טוט :ךלמ רעד טגָאזעג |

 ,רעסַאװ גרַאק ןּוא טיורב גרַאק טימ םיא טוייפש ןוא ,שינ
 -מוא ביוא :טנָאוענ ּוהיֶכיִמ טָאה * .םולשּב םּוק ךיא וי
 טדערעג טינ טָאג טָאה ,םולשב ןרעקמוא ךיז ּוטסעװ ןרעק
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 .גיְלאֹמְׂשִמּ יִניִמיִמ ולָע דמע ִימְׁשַה אָבְצילָכְו ואְסִּכ
 דעְלג מְרּב לָּפִו לע בָאְחַא-תֶא הָּתִפְי ימ הָוהְי מא כ
 יגפל רמענ חורה אצמנ הָכְּב רמא ה הֹכְּב הָז רֶמאַָּ א
 רֶמאֹו :הָּמַּב וילא הָוהְי מאו ונתפַא ינֲא רֶמאּיַו הוהְי בכ

 הדָּתַפְּת רֶמאֹּיַו ויָאיִבְנילְּכ יִפְּב רקש חור יִתייַהְו אצא

 רקש חור הָוהְי ןַתָנ הגה הֶּפֵעְו :ןכיהׂשַעַו אצ לָכּוּתיםַנְו נ
 שנו !הָעָר ךיִלָע רֵּכִּד הוה הלא ךיֶאיִבְילָּכ יֵפְּב רכ

 רֶמאּיַו יחקהדלע ּוהָיְכיִמ--תֶא הָּכיו הָנעְְַּדִב ּוהָיִקְדִצ
 רֶמאַּו :ףתוא רפדל .יקאמ הָוהְיַחור רבע הָזיַא זי

 רֶדָחְּב רֶדֶח אָבְּת רֶׁשֲא אּוְהַה םֹיַּב הָאֹר דה ּוהָיָכיִמ
 ּוהְביִׁשהוּוהְיִכיִמ-תֶא חק לֵאָרְׂשִי ךְלְמ רֶמאַֹו :הָבָחַהְל כ
 הרָּכ ָּתְרמָאְו ּדְלֶּמִהוִּב ׁשָאֹוילֶאְו ריִעָה-רׂש ןְמָאילָא מ

 םֶחֵל ּוהְלכֲאָהְו אלקה תיֵּב הָו-תֶא ּומיִׂש ְךֵלֶּמַה רַמָא
 סא והיקימ רֶמאּיַו !םִֹלָׁשְב יאב דע ץחל םִיַמּו ץֵחַל חכ

 ּעְמִׁש רֶמאַֹּו יִּב הָוהְי רֶּבְדיאְל םֹולָׁשְּב ֿבּוׁשָּת בוש

 "מ טפָׁשוהיַו לֵאְרְׂשִיְּדְלִמ לָו  !םֶלְּכ םיִּמַע טכ
 טָפֶׁשהי-לֶא לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ רֶמאֹּ :דָעְלִג תֶמָר הָדּודְי ל

 שפחתיו ְּךיֶָנִב שכל התאו הָמָחְלִּמַב אֵכָוׂשֵּפַהְתִה
 "רֶא הָוִצ םָרֶא ְּךֶלֶמּו :!הָמָחְלִּמַּב אובו לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ אל

 ומָחְלִּת אֵל רמאל םיְַׁשּו םישלש ֹול-רֶׁשֲא בָכְרָה ירש
 וּדַבָל לֵאָרְׂשִי ךְלֶמתֶאדפא יכ לָֹדָנ--תֶאְו ןטְק--תֶא

 ךַא ּורְמֶא הֶּמֵהְו טְפׁשוהי-תֶא בֶכְרָה ירש תֹואְרִּכ יו בל
 :טָפְׁשִהְי קעז םהלהל ויָלָע ּורְסִינ אוה לֵאָדְׂשִיַדַלְמ

 בוש אוה לאָרְׂשִי ךלמ"אל יּכ בֶכָרָה יִרָׂש תֹואָרִּכ יה אל
 ךְלֶמדתֶא הָכנ ומְתְל תֶשָקְּב ךַשְמ שיאו :ויָרֲחַאַמ דל

 ְךפַה ֹובָּכַרְל רֶמאֹּיַו ןירשה ןיבו םיִקְבְּדַה ןיִּב לֵאָרְׂשִי
 הָמָחַלּמַה הלְעְתַו ּיִתיִלָחַה יִּכ הנפהְרמ ינאיצוה) די יל

, 
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 | | .עלַא רעקלעפ ריא ,ּוצ סָאד טרעה :טגָאזעג טָאה רע ןּוא .רימ ךרוד

 ןוא * .דָעלִנ-תֹומָר ןייק ןעגנַאגעגּפױרַא ןענייז הדוהי ןופ ךלמ רעד טָפָשֹוהי ןוא לארשי ןופ ךלמ רעד ןּוא == =

 וד ןוא ,המחלמ רעד ןיא ןײגנײרַא לעװ ןוא ,ןלעטשרַאפ ךיו לעװ ךיא :ןטְפָׁשֹוהי ּוצ טגָאזעג טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד

 | יי .רעדיילק ענייד גָארט

 ..המחלמ רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא ,טלעטשרַאּפ ךיז טָאה לארשי ןּופ ךלמ רעד ןּוא

 ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןועווטייר ענייז ןופ טיילטפיוה קיסיירד ןוא ײװצ יד ןליופַאּב טָאה םָרַא ןופ ךלמ רעד ןּוא ++ |

 יד יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא < ,ןײלַא לארשי ןּופ ךלמ ןטימ ויולּב רָאנ ,סיורג רעדָא ןיילק טימ ןטלַאה המחלמ טינ טלָאז

 ײז ןוא .לארשי ןּופ ךלמ רעד סיװעג זיא סָאד :טגָאזעג יז ןּבָאה יוז ,ןטְפָשֹוהי ןעזעג ןּבָאה ןנעװטײר יד ןופ טיילטפיוה

 יד ןופ טײלטּפױה יד יװ ,זיא** ;ןָאטעג יירשעג ַא טְפָׁשֹוהי טָאה .ןטלַאה ּוצ המחלמ םיא ּוצ ןָאטעג רעק ַא ךיז ןּבָאה

 | .םיא רעטניה ןופ טרעקעגּפָא ךיז יז ןּבָאה ױזַא ,לארשי ןּופ ךלמ רעד טינ זיא סָאד זַא ןעזעג ןּבָאה ןגעװטײר |

 ןשיװצ לארשי ןופ ךלמ םעד ןפָארטעג טָאה ןּוא ,טלעװ רעד ןיא טַאלג ןגיוב םעד ןגיוצעגנָא טָאה ןַאמ ַא ןּוא *+

 סױרַא ךימ ריפ ןּוא ,טנַאה ןיד רעקרַאפ :רעביירט ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה .דלישטסורּב ןשיווצ ןּוא רעצנַאּפרעטנּוא

 .טדנּוװרַאפ ןיּב ךיא םורָאװ ,הנחמ רעד ןּופ
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 = םֶרָא חכְנ הָבָּכְרִּמַּב דָמָעֶמ הָיָה למה אּוהַה םַֹּב
 ל רבע :בֶכְרָה קיחילָא הַָּמַה-םַּד קצמ ברְָּב תֶמו
 שיאו וריע-לָא שא : רמאל שמש אָבְּכ הָּנֲַּמַּ הָנרָה
 ול ךֶמַה-תֶא ורָּבְקמ ןורמש אובו למה תמו :ּוצְרֶאלֶא
 חל קיו ןורמש תכר | לע בֶכְרָהתֶא ףטשינ :ןְֹמְׂשִב
 :רפד רשא הָוהְי רֶבְדַּכ וצָחְר תֹונַהְ מָד-תֶא םיִבָלְּכַה
 טל הָנָּב רֶׁשֲא ןשה תיבו הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לָכְו בֶאָחַא יִרְבּד רֶתָי
 רֶפָס--לַע םיִבּותְּכ םהדאולה הָנָּב רֶׁשֲא םיִרְעָה--לָכְו
 מ ויָתֹבֲא-"םִע בָאְחַא בֵּכְׁשִּי :לֵאָרְׂשִי יְִלַמְל םימָה ירבד
 אמ למ אֵלָאְדְב טֶפְשהיו = :ויתְחַמ נב והיזחא ךלממ
 כמ טמָׁשהִי :לאְרשי דלמ באְחַאְל עַּבְרַא תֶנְׁשְּב הָדּוהְי-לַע -

 הרַנָש ׂשֵמָחְו םיִרְשָעְו ֹוכְלָמְּב הָנָׁש ׁשֵמָחְו םיִׂשלְׁשִ
 פ -לָכְּב ךֶלו :יִחְלַׁש-תַּב הָביזע וִּא םשו םלָשּויִב ךקֶמ
 :הָוהְי יניעְּב ריח תושעל ועפמ ראל ויָבָא אסא ךֶרֶד
 .יימ ;תֹומִּבַּב םירטקמו םיהְּבַמ םִעָה דוע ורסדאל תֹומָּבַה ְּךַא

 "5 םָפְשוהְי ירכד רו :לֵאָרְׂשִ למדע טפְשוהְי םַלָׁש | המ
 -לֵצ םיִבּותְּכ םהדאלה םֶהלָנ רֶׁשֲאַו הָׂשָע-רָׁשֲא ֹותָרּובִנו
 ₪ רֶׁשֲא שדקה רֶתָיְו :הָדּוהְי יכלמל םימָוה יֵרְבִּד רֶפִס
 חמ ןיא דלמו :ץֶרֶאָהְְדִמ רֶעּב ויְבָא אָקָא ימיִּכ רַאְׁשִנ
 ימ תֶבָלָל ׁשיִׁשְרַּת תויָא רָשע טְפָׁשהְי :ךֶלֶמ בָצְנ םֹודֲאַב
 ;רָבָג ןוָיִצֶעַּב תֹוינָא הדֶרֶּבְׁשִניּכ .ךֶלֶה אָלְו בָהְול הָריִפֹוא
 : דם יִדְבִע וכלי טָפָׁשי-לֶא בָאְתִאְרְב והזחא רַמָא זָא
 א ֹטָפְׁשיִהְי בֵּכְׁשיַו :טָפָׁשּוהי הָבָא אָלְו תֹוֲִאַּב ּךיֶדָבִע
 דלמינ ויָבָא רֶוָד ריִעְּב ויתבָאדבע .רֵבקִיַו ויָעֹבֲא-םִע
 גנ לע למ בָאְחַאְדְב ּודָיְוַהֲא |  ּווָּתְחַת נב םֶרֹוהְי
 ְךֶלֶמ טפֶׁשהיִל הֶרָׂשֶע עַבֶׁש ַנְשּב ןורְמִׂשְב ָאדׂשִי
 ג יִניֵעְּב עַרָה שי :םִיָתְָׁש לֵאָרשַילַ דלמיו הָדּוהְי

 ירק ורבשנ ירק הושע %גזב הכממ ןיויבט "גמ
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 | ןוא < ;גאט םענעי ןיא ןגיטשעג זיא המחלמ יד ןּוא **
 -טייר ןיא קידנעייטש ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא זיא ךלמ ר רעד
 .ןּברָאטשעג רע זיא טנװָא ןיא ןּוא ;םָר ַא ןגעקטנַא ןנָאװ
 < ןפיוא ןענּורעגּפָארַא זיא דנווו רעד ןופ .טולּב סָאד ןּוא
 .ןגָאװטײר ןופ קעד

 נו םּורַא הנחמ רעד ךרוד יירשעג ַא סױרַא זיא*
 רעכעלטיא וא | ,טָאטש ךייז ּוצ רעבעלטיא :גנַאגרעטנּוא
 !דנַאל ןייז ּוצ

 זעג ויא רע ןוא ;ךלמ רעד ןּברָאטשעג זיא יוזָא*
 םעד ןּבָארגַאּב טָאה עמ ןוא .ןורמש ןייק ןרָאװעג טכַארּב
 | .ןורמש ןיא ךלמ

  ןגָאוטייר םעד טקנעוושעגפָא טָאה עמ זַא ןוא*
 ,טּולּב ןייז טקעלעג טניה יד ןּבָאה ,ןורמש ןופ ךייט םייּב

  טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,ןשַאוועג ןענירד ךיז ןּבָאה תונוז יד ןוא =
 .טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןופ |

 ץלָא ןּוא ,ןבָאְמַא ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא **
 רע סָאװ ןייבנפלע ןופ ויוה סָאד ןוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאוו

 סָאד ,טיוּבעג טָאה רע סָאװ טעטש עלַא ןּוא ,טיוּבעג טָאה =
 יד ןופ ןשינעעשעגנײצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא |

 .לארשי ןופ םיכלמ

 ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה בָאְחַא ןּוא 5

 ךלמ ןרָאװעג זיא ןָאסָא ןּופ ןוז רעד טְפָׂשֹוהְי ןּוא ₪
 = ןופ ךלמ םעד בָאְחַא ןּופ רָאי ןטריפ ןיא הדוהי רעּביא
 ןעוועג טלַא טָפָׁשֹוהְי זיא רָאי קיסיירד ןּוא ףניפ < .לארׂשי

 טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא
 רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורי ןיא טניניקעג רע
 .ןיחלָש ןּופ רעטכָאט יד הֶבּווַע ןעוועג ויא

 ןייז ןופ געװ םעד לַא ןיא ןעגנַאגעג ויא רע ןוא *
 יד רָאנ

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיוַחַא ןוז ןייז ןּוא

 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשענ ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאוועג ןָאטעגּפָא טינ ןענייז תֹומָּב
 | .לארשי ןּופ ךלמ םעד טימ םולש ןיא ןעוועג זיא טְפָׁשוהְי ןוא <
 המחלמ טָאה רע יװ ןוא ,ןָאטעגפיוא טָאה רע סָאװ טפַאשהרּבג ןייז ןוא ,ןטְפָׁשֹוהי ןגעוו ןכַאז עקירעביא יד ןּוא יי

 .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשענטייצ יד ןופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןטלַאהענ

 .דנַאל ןּופ
 ;םֹודָא ןיא ןעוועג טינ זיא ךלמ ןייק ןוא<

 טמַארעגסױא רע טָאה ,ןָאסָא רעטָאפ ןייז ןופ געט יד ןיא ןבילּבעג זיא סָאװ ,רענעמדנַאש יד ןופ טשער םעד ןּוא 4

 .ךלמ זעווענ ןיא רעטלעטשעג א
 ןפיש יד םורָאװ ,ןעגנַאגעג טינ זיא רע רעּבָא ,דלָאג ךָאנ ריפוא ןייק ןייג וצ ןפישישישרמ טכַאמעג טָאה טָפָׁשֹוהְי *

 עניימ ןלָאז :ןטפׁשֹוהי ו ּוצ טגָאועג ןבָאְחַא ןופ ןּוז רעד ּוהָיזַחַא טָאה לָאמסנעד ** .רָבָנְדֹויצֶע ייב ןרָאוועג ןכָארּבעצ ןענייז
 .טלָאװעג טינ טָאה טְפָׁשֹוהי רעּבָא ;ןפיש יד ןיא טכענק ענייד טימ ןייג טכענק

 יי ןיא ,ןרעטלע ענייז בעל ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה טָפָׁשֹוהְי ןּוא 'י
 | .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא םָרֹוהְי ןוז ןייז ןוא ;טָאטש סדוד רעטָאפ

 םעד טְפָׁשֹוהי ןּופ רָאי ןטנצעביז ןיא ןורמש ןיא לארשי רעּביא ךלמ ןרָאװענ זיא ןבָאחַא ןופ ןוו רעד ּוהָיזַחַא *
 ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא = .רָאי ײװצ לארׂשי רעּביא טגיניקעג טָאה רע ןּוא ,הדוהי ןופ ךלמ
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 ֶּב םִעְבְרִי רָב ומא ְךֶרֶדְבּו ויִבָא ְךֶרדְּב ךליו הָוהְי  ,רעטָאפ ןייז ןופ געװ םעד ןיא ןעננַאנעג זיא ןּוא ,טָאג ןופ
 לַעַּבַה--תֶא דֹבעַּיַו :לֵאָרְׂשִי--תֶא איִטָחָה רֶׁשֲא טֶבָנ ד 22 לבב

 רֶׁשֲא לֶכּב לֵאָרְִׂ יהל הָוהָי-תֶא םעְכנ ול הָוחַּתְׁשִ

 :ויְבָא הָׂשָע | ןקידניז טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןטֶבנ ןּופ ןוז םעד םָעֹבְרִי <

 ןופ געװ םעד ןיא ןוא ,רעטימ ןייז ןופ געוו םעד ןיא ןוא

 .לארׂשי ןופ טָאג םעד הוהי טנרעצרעד טָאה ןוא ,םיא ּוצ | טקוּבעג רצ טָאה ןּוא ,לַעַּב טנידעג טָאה רע ןּוא ** ,לָארׂשי

 - .ןָאטעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ץלא יװ יװַא



 | סא א לפה | ;בָאהַא תמ ירחא א לארשיב ב באמ ו עשה
 "חלש לח ןוָמְׂשִּב רש ותילעב הָכָבְׂשַה- דַעְּב
 יהלָא ג בּובְ לַעַבְּב ּוׂשְרַד ּוָכל הלא .רֶמאּה םיִכָאלמ
 ג"ילָא בד הָוהָי ךאלמו :הֶז ילחמ הָיחַא-םִא .ןורָקִע
 | -ןרמשדלמ יכֲאְלַמ תארקל הלע םוק יּבְשִּתַה הלא
 םיכלה םֶּתַא לֵאָרְׂשִיְּב םיחלַאְיא ולמה םָהְלֶא רָתַדו
 ד הֶוחְי רַמָא-הְּכ ןכלו ןֹורְקֶע יקלָא בּובְו לַעַבְּב שלהל
 רו תומ יִּכ הָָמִמ דֶרָתאַל םש ְתְלָשירְׁשֶא הָטַּמַה
 ה -חַמ םֶהיֵלֲא רמאיווילא םיִכָאְלַּמה ּובוְׁשָ - :הילא לו
 ו רֶמאַֹּו .ונמארקל .הָלָע | שיא ולא ובמאי +םֶתְּבַש הָז
 - םתְרַּבִדְ םֶכַתֶא הָלָׁשרְׁשֶא ְלּמַהיִלֲא לבוש ּוכְל לנילא
 הָּתַא לָארשיפ טיִהלָאדיַא יֵלְּכִמֲה הָוהְי רמָא הֹּכ ויָלֵא
 ;רָטּמַה ןֵכָל ןורָקִע יהל םיִבָ לַעַבְּב שלךל חלש
 ז יֵבַריַו !תּומָּת תומחיכ הָעְמִמ דרתיאְל םָׁש תיִלָעירְׁשֲא
 רדיו םֶכְתאַרְקל הָלָע רֶׁשֲא שיאה טֵּפְׁשִמ הָמ הלא
 ה לכ שיא לא וְרְמאֹּ הָלֵאָה םיִרָביִדַה-תֶא כא

 ךאנ לארׂשי א טקינעפשרעדיװ טָאה בָאֹומ ןּואז א

 היי טי | | .טיוט סבָאָחַא |

 צל 7 = עטַארג רעד  ךרוד  ןלַאפעגסױרַא ןיא והוא ןואי

 קנַארק ויא א ,ןֹורמֹוש ךיא סָאװ בוטשרעביוא ךייז ןופ

 2 טָאה | א ,םיחולש טקישענ | טָאה רע ןוא .ןרָאװעג |

 ןופ | טָאג ) םעד בּוֹ לב טגערפ טײג טנא

 רעקיָאדרעד ןופ ןרעװ ןוענעג לע ךיא ביוא ,ןורקָע

 יב יי .טפַאטקנַארק

 םעד ד והלא ּוצ טדערעג טָאה טָאנ ןּופ ךאלמ ַא ןּוא* 0

 םעד ןופ .םיחולש יד ןגעקטנַא ףױרַא יג ,ףיוא ייטש :יּבשַּת

 זיא .לארׂשי יא לײװ יִצ ;ייז ןצ : דער ןּוא ,ןורמוש ןופ ךלמ

 טעב סָאד ;טגָאזעג יא הוהי טָאה ךעמורד < .ףֹורְקָע ןופ טָאג .םעד בובז ילַצַּ לב ג ןנערפ ריא טייג ָאטינ טָאג ג יי |

 -.ברַאטש וטסעװ ןּברַאטש טרעייג ,ןרעדינפָארַא טינ ּוטסעװ .ןופרעד ,ןיהַא ףיורַא טסיב ֿוד סָאװ

 ,ןעגנַאגעג .ּוהְיְלַא זיא

 | -עזמוא דו ריא טָאה ו טעפע סָאװ טָאג יוז וצ טָאה רע ןוא ,םיא וצ טרעקענמוא ךי ןבָאה םיחולש . אי - |

 טרעק טייג - :טגָאזעג ןדנוא וצ :סֶאה | רע ןוא ,ןגעקטנַא זדנוא .ןעמוקעגפיורא ןיא ןַאמ א ;טנָאזעג םיא ו ּוצ יז ןּבָאהי ןטרעק

 = ץא לײװ יצ :טגָאזעג הוהי טָאה יוזַא :םיא ּוצ ןדער טלָאז ריא ןוא ,טקישעג ךייַא טָאה סָאװ ךלמ םעד ּוצ םּוא ְךייַא

 ףױרַא טסיב ּוד סָאװ טעב סאד ,םורד חֹורקִצ ןופ טָאנ םעד' .בובז לַעַּב יב ןנערפ וטסקיש ,ָאטינ טָאג ןייק זיא לארשי

 סָאד 'זיא סָאװ טדערעג ייד רצ רע טָאהי .ןברַאטש וטסעח ןּברַאטש טרעיינ ,ןרעדינּפָארַא טינ ג וטסעוו ןופרעד הַא

 וצ יז ןֹּבָאה* ?דײר עקיזָאדיד טדערעג ךייַא וצ טָאה ןוא ,ןגעקטנַא ןעמוקעופיורא ְךייַא זיא סָאװ ןַאמ םעד ןופ ןעוסיוא
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 גאוה בְׁשּתַה הלא רמאיו ינְתָמְּכ רּזָא רוע רזא רעש לטרַאג םענעלעפ ַא טימ ןַאמ רעקירָאה ַא :טגָאזעג םיא

 רד למה םילָאה שיא ולא רַב רהָה שארלַע יבשת רעד והילא

 =טםֵאְו םישמחה רׂש-לֶא לֵּבַדָיַ והילא הנעו :הָדֵר י 399 רעד והלא

 .ײתֶאְוָּדְתֶא לכאתו | םימשהְִמ שא רֶרֵּת נָא םיהלֶא שיא ןופ ןַאמטּפױה ַא טקישעג םיא ּוצ טָאה רע ןואי |
 וׁשִמֲח-תֶאְו ותא .לָכאְ םִיַמָׁשַהְוִמ שא רֶרֲתַו ךיִשִמָה וצ ןעגנַאגעגפיורַא רע זיא .קיצפופ ענייז טימ קיצפּופ

 ןעה וישמחו רחא םיִׁשִמֲח--רַׂש ויָלֵא חַלְׁשִַּו בש * - םיא ּוצ רע טָאה .גרַאּב ץיפש ןפיוא טציז רע טשרע ,םיא

 .זדָרָהְמ למה רַמָאֹיֹהְּכ םיהלאה שיא ויִלֵא רַב
 יִנָא םיִהֹלֶאָה שיָא-םא םָהיֵלֲא רדיו הלא ןעיו !הָדָר בי |

 דרתנ ךיֶׁשִמֲח-תֶאְ ָּךְתֶא לכאתו םִיַמשַה-ִמ שא דֶרֵּת | טדערעו ןוא טרעפטנעעג ּוהְיִלֲא טָאה <  .ּפָארַא רעדינ
 ;וָּׁשִמֲח--תֶאְו ותא לֵכאֹּתַו םִיַמָּׁשַה--ןִמ טיִהֹלָא-שַא - - ַא ןיּב ךיא ביוא ,זיא :קיצפופ יד ןּופ ןַאמטּפױה םעד ּוצ

 .אביו לע וישמחו םישלש םישמחדררש חלשיו בשיו * |  ,למיה ןופ רעייפ ַא ןרעדינּפָארַא לָאו ,ןַאמ רעכעלטעג

 דְנְל | יִכְרִּב--לַע ער יִשיִלָשַה םיִׁשִמֲחַה--רַׂש
 :"רקית םימלָאָה שיא וילא רבדנ לא ןנחתיו ּוהָילֶא

 ₪'* -נ-

 :טגָאועג טָאה ךלמ רעד ,ןַאמ רעכעלטעג :טדערעג

 .קיצפופ ענייד ןּוא ךיד ןרעצרַאפ ןּוא

 קדנה יניב םיִׁשִמָח הלא ,דידְמַע שפנ .ישפנ אנד לו" ,למיה ןופ רעייפ ַא טרעדינעגּפָארַא טָאה =

 םיִשָמָחַה יִרָש יִָעתֶא לכאת! םיִמָשהְרִמ שא הֶרָרָי | .קיצפופ ענייז ןוא םיא טרעצרַאּפ
 ְךיֶניֵעְּב יִׁשְפַנ רקית הָּתַעְו םֶהיִׁשְמֲח-תֶאְו םיִנֹׁשאִרָה -טפיוה רעדנַא ןַא םיא ּוצ טקישעג רעדיוו רע טָאה יי

 אָריִּתלַא ותוא רֶר יהלַאילָא הָוהָי דאלמ רפדַו =
 יּפַא ךיז טָאה רע ןוא .קיצפופ ענייז טימ קיצפופ 15 ַאמ

 א -זדל וילֶא רֶּבַדיַו ולמה-לא ותוא דֶריו םקינ וָיָנָּפִמ וט * רו וא < | | ןיפ |
 - פובָזלעְבְּב שרדל ֿמיִכָאלַמָתְחַלָׁש-רֶׁשֲא עי הָוהְי רָמָא == לפה "א ,ןאמ רעכעלטעג :םיא וצ טדערעג ןוא ןפורעג
 ָרְבְרִּב ׁשֵרְדַל לֵאָרְׂשִיְּב טיהלָאְדיִא ִלְּבמֲה ןורקע יהלֶא והָיְלַא טָאה * .ּפָארַא רעדינ ךיז לײַא :טגָאזעג ךלמ רעד

 ;רוָמייִּכ הָנָמִמ דרת"אל םָש תיִלָע-רָׁשֲא הָּטִּמַה ןֵכָל ַא ןיב ךיא ביוא :טדערעג ייז ּוצ טָאה ןּוא טרעפטנעעג |

 למי ּוהָילֶא .רּכד-רֶׁשֲא | הָוהְ-רַבְדִּכ תֶמָ :תוִמָּת
 ,למיה ןּופ רעייפ ַא ןרעדינּפָארַא לָאז ,ןַאמ רעכעלטעג

 למ טָּפְׁשהְיְִּב םרוהיל םיפש תנשפ ויָתְחַּת םֶרֹהְי
 רֶׁשֲא והיזחא יִרְבִּד רֶתַו :ןֵּב ול הָיהדאל יכ הָדּוהְי חי | .קיצפופ ענייד ןוא ךיד ןרעצרַאפ ןוא

 יכְלמְל םיִמָּיַה יִרְבִּד רֶפָקיִלַע םיִבּותְכ הָּמֲה-אֹולֲה הָׂשָע טָאה ןּוא ,למיה ןופ רעייפ ַא טרעדינענּפָארַא טָאה

 :לֵאָרְׂשִי | . .קיצפופ ענייז ןוא םיא טרעצרַאּפ

 ןופ ןַאמטּפױה ַא םיא ּוצ טקישעג רעדיװ רע טָאה *

 "עג ויא רע ןּוא ,ןעגנַאנעגפױרַא זיא קיצפופ ןּופ ןַאמטּפױה רעטירד רעד ןּוא ,קיצפופ ענייז טימ קיצפופ עטירד

 "עג םיא וצ טָאה ןּוא ,ןטעּבעג םיא ייב ךיז טָאה רע ןּוא ,ןּוהָיְלַא רַאפ ינק ענייז ףיוא טקּוּבעג ךיז טָאה ןּוא ןעמוק

 ןייז ,ענייד טכענק קיצפּופ עקיזָאדיד ןופ תושפנ יד ןּוא ,שפנ ןיימ ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,ןַאמ רעכעלטעג :טדער

 = "רעירפ ײװצ יד טרעצרַאּפ טָאה ןּוא ,למיה ןופ טרעדינעּפָארַא טָאה רעייפ ַא ,עז* .ןגיוא ענייד ןיא קידרעוו

 .ןגיוא עניד ןיא קידרעװ ןייז שפנ ןיימ לָאז ,דנּוצַא ןּוא ;ןקיצפופ ערעייו טימ קיצפופ ןּופ טיילטפיוה עקיד

 .םיא רַאפ ןּבָאה ארומ טינ טסלָאז ;םיא טימ ּפָארַא רעדינ :ןּוהָיְלַא ּוצ טדערעג טָאג ןופ ךאלמ ַא טָאה |

 טָאה יװַא :טדערעג םיא ּוצ טָאה רע ןּוא * .ךלמ םּוצ םיא טימ טרעדינעגּפָארַא טָאה ןּוא ןענָאטשעגפיוא רע זיא

 - לארשי ןיא לײװ סָאד זיא ,ןֹורקֶע ןופ טָאג םעד בּובזילַעַּב ייּב ןגערפ ּוצ םיחולש טקישעג טסָאה ּוד יװ ױזַא :טגָאזענ טָאג

 ,ןרעדינּפָארַא טינ ּוטסעװ ןופרעד ,ןיהַא ףױרַא טסיּב ּוד סָאװ טעּב סָאד ,םורד ?טרָאװ ןייז ןוערפ ּוצ ָאטינ טָאג ןייק זיא |

 | .ןּברַאטש וטסעוו ןּברַאטש טרעיינ

 ךלמ ןרָאװעג ויא םֶךּוהי ןוא .טדערעג טָאה ּוהָיְלַא סָאװ טָאג ןופ טרָאװ סָאד יװ יוזַא ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא יי

 .טַאהעג טינ ןוז ןייק טָאה רע לײװ ;הדוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןטְפָׁשֹוהי ןּופ ןוז םעד םֶרֹוהְי ןּופ רָאי ןטײװצ ןיא טרָא ןייז ףיוא

 ןשינעעשעגטייצ יד ןּופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב יש ןענייז ײז ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןּוהָיַחַא ןופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא 5

 | .לארשי ןופ םיכלמ יד ןּופ



 ב | |

 א דלו םִמְׁשַה הָרָעַסַּב והָילַא-תֶא הָוהְי תֹלֲעַהְּב יה
 ג צָׁשילָא--לָא והילא רמאו : :לגלנהְ"מ עָשילָאְו והילא

 ׂשילֲא רמאו לֵא-תיִּב-דַע ינֲחְלָׁש הָוהְי יכ הפ אנ"בש
  ּואְציַו :לָא-תיּב ּורְר ָךְבְועֶאיסַא ְּךְׁשְפַנייִחְו הָוהיייַח
 וילָא ְּרְמאיו ֶׁשיִלָא-לָא לָא-תיב-רֶׁשֲא םיִאיִבְנַהייִנְב
 ישאר לעמ ףינְאהתֶא חקל הָוהְי םֹוּיַה יִּכ ָּתְעַריַה
 י ןעֶׁשילָא ּוהילאול רֶמאַֹ ׁשחֶ ִּתִעְרְי נאג רֶמאַּ
 קרוהידיח רֶמאֹי וחיי ינחְלש הָוהִי יִּכ הפ אניבש
 ה !םיִאיִבְוהְדינְב ושנו :וחיִרי ואבי זעָאדבא שפני
 םויה יִּכְָּעַָחַה ויָלֵא ּורְמאּיַוֶׁשיִלֲא-לֶא ֹוחיִריּב-רֶׁשֲא
 יִּתְְדָי ינֲא-םַנ רמאמ דשאר לעמ ףנדאדתֶא חקל הָוהְ
 יִנֲתְלָׁש הָוהְי יכ הפ אנ"בש והילא ול למאי :יׁשֲחָה
 וכל ךהועאדסא ָךֶׁשְפִניִחְו הָוהְי-יִח רָמא הרה
 ּוְדְמִעָיו וכלה םיִאיִבּנַה ָנְּבִמ שיא םיִׁשִמֲחַו :םֶהיֵנְׁש

 ה הלא } חקיו :ןהרוהילע וְדְמֶע םֶהיֵנְׁשּו קוחרמ דָגְנמ
 קרנה הנה וצחיו םִיַּמַה-תֶא הָּכִיו טל וָּתְרַּדַא-תֶא

 נָא ּוהָילֵאְו םִרְבָעְכ יקו :הָבְרְָּ םֶהיֵנְׁש ּוְרְבִעַיַו
 ְךֵּמעְמ חַקְלֶא םֶרְָּב ְךְל"רָׂשֶעֶא הָמ לאש עָׁשיִלָא-לֶא
 ידְמאָו } :ילא ַוְרְּב םינשהיפ אָנ-יהִו עֶׁשיִלֲא מא
 ןכ לה י ךֶּתאמ חקל יתא הֶאְרִתִדִא ליִאְׁשִל ָתיִׁשְקִה
 יירָּבִדְ לולה םיִכלְה הָּמַה יהיו :הָיְהִי אל ןואדסאו
 לע םֶהיְֵׁש יב ּודָרְפַ שא יִסּמְו ׁשֵא-בַכָר הגה
 :םיִמְשה הָרְעַַב והָילא
 .קזחוו דוע ּוהֲאָר א שר לֵאְרְׂשִי בֶכָר יִבָא ו יִבָא
 ּוהילֶא תֶרָדַא-תֶא םֶרָיַו :םיִעְרִק םינשל םעְרקו ויְָנְבַב
 ייחפו :ןדְרה תַפָש"לע דמעו בש וילעמ הלפנ רֶׁשֲא

 ץ; : ,
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 = .ןעגנַאגעג עדייב ןענייז וז .ןּוא |

 בי קעַצְמ אּוהְו הָאֹר עֶׁשיִלאָו

 611 | - | ּב םיכלמ

 דפיורָא טלָאזעג טָאה טָאג ןעװ ,ןעװעג זיא סע ןּואי ר
 ,למיה ןפיוא טניװמערוטש ַא ןיא ןּוהָיִלֶא ןעמענ

 ּוהָיְלֲא טָאה* .לֶנלִג ןּופ ןעגנַאגעג והָיָלֲא ןוא עָשילֶא ןענייז
 .םורָאװ ,ךיד טעּב ךיא ,ָאד ּבײלּב :ןעֶשילָא ּוצ טנָאזעג
 :טנָאזעג עָשילֶא טָאה .לֵאיתיֵּב זיב טקישעג ךימ טָאה טָאג
 ךיא ביוא ,טּבעל לעז ןייד יװ יוװַא ןוא ,טּבעל טָאג יװ ױזַא

 | !ןזָאלרַאפ ךיד לעװ

 .לֵא-תיֵּב ןייק טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה יז ןּוא

 ןיא סָאװ םיאיבנ עגנוי יד ןעגנַאגעגסױרַא ןענײזי
 וטסײװ :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןוא ,ןעֶשילָא וצ לֵאתיַּב

 טָאה .ןּפָאק ןייד ןופ רַאה ןייד קעװַא טָאג טמענ טנייה זַא
 .טגײװש ;סײװ ךיא ,ָאי :טגָאזעג רע

 ,ָאד ביילּב ,עָשילֶא :טגָאזעג םיא ּוצ ּוהָיְלֶא טָאה *
 .ֹוחירי ןייק טקישעג ךימ טָאה טָאג םורָאװ ,ךיד טעּב ךיא

 לעו ןייד יװ ױזַא ןוא ,טּבעל טָאג יװ יוזַא :טגָאזעג רע טָאה
 .ןוָאלרַאפ ךיד לעװ ךיא ביוא ,טּבעל

 / .וחירי ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז ןוא
 וצ וחירי ןיא סָאװ םיאיבנ עגנוי יד טנענעג ןּבָאה* =
 טמענ טנייה זַא וטסייוו :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןוא ,ןעָשילֶא
 ,ָאי .טטגָאועג רע טָאה !ּפָאק ןייד ןּופ רַאה ןייד קעװַא טָאג
 | .טגײװש ;סייוו ךיא

 טעּב ךיא ,ָאד בייל :טגָאועג םיא וצ ּוהָיַלֲא טָאה*
 רע טָאה .ןדרַי ןויב טקישעג ךימ טָאה טָאג םורָאװ ,ךיד

 ,טּבעל לעו ןייד יוו יױװַא ןוא ,טּבעל טָאג יוו ױזַא :טגָאזעג

 | !ןָאלרַאפ ךיד לעור ךיא ּביוא

 ;ןטַײװ רעד ןּופ רעּביאנגעקַא טלעטשעג . ךיז ןּבָאה ןוא ,ןעגנַאגעג םיאיבנ עגנוי יד ןופ ןַאמ קיצפופ ןענייזי

 סָאד ןגָאלשעג ןּוא ,טלקיווענפיונוצ ןּוא ,לטנַאמ ןייז ןעמונעג ּוהָיְלֲא טָאה * .ןדרַי םייּב ןענַאטשעג ןענייז עדייב ייז ןּוא
 סע ןּוא* .שינעקירט ןיא ןעגנַאגעגרעּבירַא עדייב ןענייז ייז ןוא ,רעהַא ןּוא ןיהַא טלייטעצ ךיז טָאה סע ןּוא ,רעסַאװ

 רעדייא ,ןָאט ריד לָאז ךיא סָאװ טעּב :ןעֶשילָא וצ טגָאזעג והָיְלַא טָאה ױזַא ,ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענייז יז יװ ,ןעװעג זיא |

 טסיינ ןייד ןופ לייט רעקידעײװצ ַא ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז :טגָאזעג עֶשילָא טָאה .ריד ןּופ ןרעװ ןעמּונעגקעװַא| לעװ ךיא

 רנענקעווא רעװ ךיא ןעװ ןעו ךימ טסעוו ּוד ביוא .ןטעּבעג ךַאז ערעווש ַא טסָאה :טנָאזעג רע טָאה <  .רימ ףיוא ןייז

 .ןעשעג טינ סע טעוו ,טינ רעּבָא ביוא ,ןעשעג יװַא ריד טעװ ,ריד ןופ ןעמ

 ;דרעפ עקידרעייפ טימ ןגָאווטייר רעקידרעייפ ַא טשרע ,ןדער ןוא ןעייג ,יוזא ןעייג יז יװ ,ןעװעג ויא סע ןּוא += =

 עָשילֶא יװ ןוא * .למיה ןיא טניװמערּוטש ַא טימ ףױרַא זיא ּוהָיַלַא ןוא ,ןדייב יז .ןשיווצ טדײשעגרעדנַאנַאפ ןּבָאה ײז ןוא

 !לארשי ןופ רעטייר ןּוא ןגעווטייר ,רעניימ רעטָאפ ,רעניימ רעטָאפ :ןעירשעג רע טָאה יװַא ,ןעועג סע טָאה

 .רעקיטש ײװצ ףיוא ןסירעצ יז טָאה ןּוא ,רעדיילק ענייז ןעמּונעגנָא רע טָאה .ןעזעג טינ רעמ םיא טָאה רע ןוא

 "עג ךיז ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא ,םיא ןופ ןלַאפעגפָארַא זיא סָאװ לטנַאמ סּוהָיְלַא ןביוהעגפיוא טָאה רע ןּוא יי

 ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,םיא ןּופ ןלַאפעגפָארַא זיא סָאװ לטנַאמ סּוהָיְלַא ןעמונעג טָאה רע ןוא * .ןדרַי גערב םייב טלעטש



 ּב םיכלמ 0/0 |02

 טָאג רעד הוהי זיא ּוװ :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעסַאװ סָאד

 ,רעסַאװ סָאד ןגָאלשעג טָאה ךיוא רע זַא ןּוא ?ןּוהָיְלֲא ןּופ

 ןּוא ,רעהַא ןּוא ןיהַא טלייטעצ ךיז רעסַאװ סָאד טָאה

 .ןעגַאנעגרעּבירַא זיא עֶשיִלֶא

 םיא ןּבָאה וחירי ןּופ סָאװ םיאיבנ עגנו יד ןואי 4

 טסייג רעד :טגָאועג ןּבָאה יז ןּוא ,רעּביאננעקַא ןופ ןעועג

 ןעמוקענ םיא ןענייז יז ןּוא .ןעֶשילא ףיוא טּור ןּוהָילֶא ןופ

 .דרע רעד ּוצ םיא רַאּפ טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןוא ,ןגעקטנַא

 ןענייז ,ךיד טעּב ךיא | טָא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא יי

 ןלָאז ;ןעגנּוי עשידלעה ,ןַאמ קיצפופ טכענק ענייד ןשיווצ

 טָאה רעמָאט ;רַאה ןייד ןבז ןּוא ,ךיד טעּב ךיא .,ןייג יז

 ןפרָאװרַאפ םיא ןּוא ןגָארטרַאפ טָאג ןופ טסייג רעד םיא

 .ןלָאט יד ןּופ םענייא ןיא רעדָא ,גרעּב יד ןּופ םענייא ףיוא

 -עגּוצ יז ןענייז* .ןקיש טינ טלָאז ריא :טגָאזעג רע טָאה

 טָאה רע ןּוא ,טמעשעג ךיז טָאה רע זיּב םיא ּוצ ןענַאטש

 ןּוא ,ןַאמ קיצפופ טקישעג ןּבָאה יז ןוא .טקיש :טגָאזעג

 .ןענופעג. טינ םיא ןּבָאה ןוא ,געט יירד טכוועג ןּבָאה ייז

 ןסעועג ויא רע יװ ,םיא ּוצ טרעקעומוא ךיז 2 ןּבָאה 5

 טינ ךייא ךיא ּבָאה :טגָאועג יז וצ טָאה רע ןוא ;וחירי ןיא

 ?ןייג טינ טלָאז ריא :טגָאזעג |

 ּוצ טנָאועג ןּבָאה טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ יד ןוא יי יי

 ,רעטיז ַא זיא טָאטש רעד ןּופ | טרָא רעד , רָאנ עו ;ןעֶשילֶא

 זיא רעסַאװ סָאד .רעּבָא ,טעו רַאה רעודנוא יװ ױזַא

 "עג רע טָאה" .טפרַאװרַאפ דנַאל סָאד ןּוא ,טכעלש

 2 ,1-15 ,ב

 טבימַה"תֶא הָּכִו ויְלָעַמ הָלָפְנירְׁשַא והילא תֶרֶדַאדתֶא
 םִַּמַה-תֶא הָּכִי | אוָה-ףַא והילא יַהֹלֲא הָוהִי הא רַמאַֹ
 טיאיבנהדינב והארי ;עֶׁשילֲא רָבַעַו הֶּנִרְו הָנָח וצחמו
 עׁשיִלָא-לַע והי לא חור הָחָנ ּורְמאּיַ דננִמ ֹוחיִריִּב-רֶׁשֲא
 "הנה ולא ורמאיו :הצרא א ולוס ותארקל ! ואביו
 אָנִי לוחדינְּב םיִשְנא םיִׁשִמֲה דְעְתֶאהי אָנ
 דָחַאְּב ּוהָכְלְּׁיַו הָוהְי חור ואני ּףיִנדִאתַא ושקביו

 ררצפמ :!וחָלְׁשִת אל רמאלו תואיגה תַחֲאְּב וא םיִרָהָה זי
 ושקביו שיא םישמח וחְלשיו וחלש רמאַָו ׁשֶּבידֲע וב

 יב בשי אּוהְו ולא ובשיו :ּודֲאְצִמ אלו םיִמָי "השלש חי
 יי ןּובלַּתילַא םֶכיֵלֲא ִתְרַמְא-אֹולֲה םָמְלַא רֶמאֹ

 בוט ליעה בשומ אָנ"הֵּנִה עֶׁשילָא-לָאי ריִעָה יִׁשְנַא ורָמאיו שי
 רמו :תֶלַָּׁשְמ ץֶרֶאָהְו םיִעָר םִיַּמַהְו הָאֹר יִנֹדֲא רֶׁשֲאַּכ כ
 אצה ;ויָלֵא וחקינ חלמ םָׁש מישו הָׁשָרֲח תיחלצ ולדוחק אכ

 הָוהְ מאהל רֶמאַֹו חלמ םשדדלשוו םִיַּמַה אמיל
 ;תֶלָּכַׁשִמּו תֶוָמ רוע םשמ הָיהידאל הָּלִאָה םימל י יתאפר

 ; רֵּבִד רֶׁשֲא .טֶׁשילֲא רֵבְרִּכ הֶּזַה םויה דע םִיַּמַה ּופְרִיַו בכ
 טיִרָעגּו ךרדב .הלע | אהה לא-תיב םֶׁשִמ לע | ט

 זדלע ול ּורָמאו יבחיפלקתיו ריִעָהְדִמ ואי םינטק
 זבשּב םלֶלקיו םֶאְַ לדחא פו :חְרק הל חרק דכ

 טבָקמ הבת רַעּיהְִמ םיִּבִד םיתש הָנאָצַַ הוה
 םָׁשמּו למרכה רַהילֶא םֶּׁשִמ לה !םיִרְָ יִנׁשּו םיִעָּברַא הכ

 יי | מש בש

 -ל ט

 רש 0

 ןרנשב כ מע טארשוהלמ ףלמ בָאחַאְּב םֶרֹוהיו *
 .=םיִתָׁש מו הָדּוהְי ךֶלֶמ טפְׁשּוהיִל הרְׂשֶע הָנֹמְׁש
 ויבָאְכ אל ₪ הָוהְי ןנעְּב ערה השעמ :הָנָׁש הָרְׂשֶע

 יא רסח בב .קריחב ל" בכ 442 ווק תוואגה "וט 3

 -סױרַא זיא רע ןּוא* .טכַארּבעג םיא סע יז ןּבָאה .ץלַאז ןיהַא ןיירַא טוט ןּוא ,לסיש עיינ ַא רימ טגנערּב :טגָאז

 ;טגָאזעג טָאנ טָאה יױזַא :טגָאזעג ןוא ,ץלַאז ןפרָאװעגנײרַא ןיהַא טָאה ןוא ,רעסַאװ םענופ גנַאגסױרַא םעד ּוצ ןעגנַאגעג

 ןּוא 8 = .ןירעפרַאװרַאפ ןייק ןּוא טיוט ןייק ןייו טינ ןטרָאד ןּופ לָאז רעמ ;רעסַאװ עקיזָאדסָאד טכַאמעג טנוזעג ּבָאה:ךיא

 = ..טדערעג טָאה עֶשילָא סָאװ טרָאװ סָאד יװ יוזא ,גָאט ןקיטניה ףיוא זיב ןרָאװעג טנוזעג זיא רעסַאװ סָאד

 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ױזַא ,געװ ןטימ ףױרַא טַײג רע יװ ןּוא .לֵאיתיּב ןייק ןטרָאד ןופ ןעגנַאגעגפױרַא זיא רע ןּוא 5

 ,ףױרַא יג !ּפָאקכילּפ ,ףיורא יג :טנָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ןּוא \ ,םיא ןּופ טעּפשעג ןּבָאה ןּוא ,ךעלנניי עניילק טָאטש ןּופ

 .טָאנ ג ןופ ןעמָאג ןיא ןטלָאשעג יז טָאה רע ןּוא .ןעורעד יז טָאה ןוא ,ךיז רעטניה טרעקעגמוא ךיז רע טָאה* !ּפָאקכילּפ

 .רעדניק קיצרעפ ןּוא ײװצ ײז ןּופ ןסירעצ ןּבָאה ןּוא , דלַאװ ןופ סעטנירעב ײװצ ןעמוקענסױרַא ןענייז

 .ןורמוש 4 טרעקענמוא ךיז רע טָאה ןטרָאד ןּופ ןוא , לֶמרַּ גרַאּב םּוצ ןטרָאד ןופ ןקלאגעיקעװא זיא רע ךוא" 98 =

 םעד טָּפָׁשֹוהי ןופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןורמוש ןיא לארׂשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג זיא ןבָאחַא ןּופ ןוז רעד םֶרֹוהְי ןּוא+ ג |

 .רָאי ףלעווצ טגיניקעג טָאה רע ןּוא ;הדּוהי ןופ ךלמ

 ;רעטּומ ןייז יװ ןוא רעטָאפ יי יװ ױזַא טינ רָאנ ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא* =
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 ג קר ָּבָא הֶׂשָע רֶׁשֲא לעפה | תַבְצַמתֶא ריו ומַאְכ
 | קב לֵאָרְׂשי-תֶא איָמָהָה-רֶׁשֲא טֶבְנְרִּב םֶעְברִי תֹואֹטַהְּכ
 < הָנֶמִמ רָסיאֹל
 ףלא הָאָמּו םיִרָּכ ףָלֶאְ"הַאמ לארשיהדלמל .בישקו
  ךֶלֶמִּב בָאומ-דֶלֶמ עֵׁשפִַו בָאְחַא תמכה :רָמָצ םיִליֵא

 ו דקפו ןורמשמ אּוהה םֹיַּב םִרהְיְֶלַּה א :לארשי |
 \ היוהיררלמ טכָׁשהי-לָא הלשיו דל :לֶאְרְשידלָכְתֶא
 = םָאומ-לָא יִתִא ךלַתַה יִּב עַשָּפ בָאמ ךלֶמ רמאל
 יסוסֶפ ֶמְִכ ימעְּכ ףמָכיִנמִּכ הָלָעָא מאיו המחלמל
  רֵּבְרִמ דרה רֶמאַֹּו הלענ ךרדה היא רֶמאֹּיַו :ךיֶמּוסְּכ
 .ט שםֹורָא ְּךֶלֶמּו הָדּוהְי .דלמו ףֵאָרׂשִי ךלמ לו :םוִדָא
 הָמֵהְּבַלְו הנמל םימ היְהדאָלְו םיִמָי תעְבש רד ובס
 .יֹואָהְקדיִּכ ּהָהֲא לֵארְׂשִי ךלמ רֶמאֹּיו :םֶהיֵלְנַרְּב רֶׁשֲא
 ;םָאֹומְדדִיְּב םֶתוא תתְל הלאה םיִכָלְמַה תשלשל הוה
 אי הָוהְידתֶא השרדנו ההיל איִבָנ הפ ןיאה טָפָשּוהָ רָמאלו
 - עָשיִלֶא הָּפ רֶמאֹר טָארשידדלמ יֵדְבַעְמ רֶחָא ןַעיו ותואמ
 בי טָפְשוהְי רמאוו :ּוהָילֶא יִדי"לע םִיַמ קָצָי-רֶׁשֲא טָפְׁשרִּב
 ְךֶלֶמ ויִלַא ור הוהיירבד ותוא שי
 א ילחיהמ לֵאָרְׂשִי ךְלמִדלֶא עָשיִלֶא רֶמאֹּיו :םודָא למ
 דלמ ול רָמאַ ףמא יַאיִבָל לָאְו |ךיבָא י  ִאיִבְנילֶא דל דל
 .תתל הָלאָה םיִכָלְּמַה תשלֶשל הוה !אֵרָקייֵּכ לא לאְרְשי
 ;םָאֹומ דָיְּב םָתֹוא
 אשנ א הָרוהיידלמ טפְשוהְי ינפ יליל יפ יִנְפְ ּתְרִמע
 ₪ דיו ןגנמ ילרוחק הָּתִעְו ּדאְרֶאדַאְ דלא טיפאדסא
 י ויָלָע יִהְּתַו ןננמה ןּגנִּכ
 ז דאְל חָוהְי רַמָא | הָלייֵּכ :םיג  םיִבג הזה לַחְגה הֶׂשָע
 = אלפי א אהה לפה | םָׁשִנ ּוָאְרְתאְלְו חור ּוארת

 < . עולמ איסב + ףאלמ ג

 3 םיכלמ

 ד דק הָיָה .םָאֹומ--דֶלֶמ עַׁשיִמּו

 < טפשוהיו לֵאָרְׂשִי

 די רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְיייַה עָשילָא רֶמאַָּו

 ו זיִדָוהְי רַמָא הֶּכ מא .!הָוהְי די
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 :סָאװ לַעַּב ןופ ןייטשלייז םעד ןָאטעגּפָא טָאה רע םורָאװ

 זַאּב ןעװעג זיא רע רעּבָא* .טכַאמעג טָאה רעטָאפ ןייו

 רע סָאװ ,ןטָבנ ןופ ןוז םעד םָעבְרָי ןּופ .דניז יד ןָא טפעה

 -עגּפָא טינ ךיז טָאה רע -;לאּדׂשִי ןקידניז טכַאמעג טָאה

 - הכר צל פנה .ןופרעד טרעק
 ;ףָאש ןטלַאהעג טָאה בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד עַשיִמ ןוא+ = =

 ןּופ לָאװ יד לארשי ןּופ-ךלמ םעד ןלָאצ טגעלפ רע וא

 ;סרעדיװ טנזיוט טרעדנוה ןוא רעמעל טנויוט טרעדנּוה

 טָאה יװַא-,ןּברָאטשעג ויא .בָאְחַא:יװ ,ןעװעג ויא סע ןוא*

 ןּופ ךלמ םעד ןָא .טקינעּפשרעדיװ .בָאֹומ-ןּופ ךלמ רעד

 :םענעי ןיא ןעגנָאגעגסיּורַא םֶרוהי ךלמ רעד זיא* .לארׂשי

 ;לארשי ץנָאג טלייצעגרעביא טָאה ןוא ,ןֹורמֹוׁש ןּופ גָאט

 םעד טָּפׁשֹוהְי-ּוצ טקישעג טָאה ןוא ןעננַאגעג זיא רע ןואי

 טָאה:בָאֹומ ןופ ךלמ רעד :ןגָאז וצ ױזַא ,הדּוהי ןופ ךלמ

 ןועקַא רימ טימ ןייג ּוטסעוו  ;רימ ןָא .טקינעפשרעדיוו
 דפיוהַא לעװ ךיא :טגָאזעג רֶע טָאה-? המחלמ ףיוא בָאֹומ

 ןַײמ יװַא קלָאפ:ןייד יװ:ױזַא ,ךיא יוזַא וד יװ יװַא ;ןייג

 רע טָאה* .דרעפ עניימ יװַא דרעפ ענייד יװ ױזַא ,קלָאפ

 = טָאה ?ןײגפױרַא .רימ ןלָאז נעוו רעסָאװ טימ :טגערפעג |

 < < < .םֹודָא ןופ רבדמ םעד ןּופ געוו ןטימ -:טגָאועג רע

 = ךלמ רעד ןוא ,לארׂשי ןּופ ךלמ רעד ןעגנַאגעג זיאי = =

 ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,םֹודָא ןופ ךלמ רעד ןּוא ,הדוהי ןּופ

 .ןייק ןעװעג טינ זיא סע ןּוא ,סגעװ געט ןביז טײרדענמּורַא

 .ייז רעטניה סָאװ תומהב יד רַאפ ןּוא ,ליח ןרַאּפ רעסַאװ

 טנַאה רעד ןיא ןבעג וצ יז ,םיכלמ יירד עקיוָאדיד ןפורענפיונוצ טָאה טָאג םורָאװ !װ :טגָאועג לארשי ןופ ךלמ ר רעד טָאה יי

 ךיז .טָאה !טָאג ייב םיא ךרוד ןגערפ ןלָאז רימ וַא ,טָאג ןופ איבנ ַא ָאטינ אד ויא :טגָאזעג טְפָׁשֹוהי טָאה יי .בָאֹומ ןּופ

 ןֹטֶפָׂש ןופ ןּוז רעד עֶשילֶא ָאד זיא ָאד :טגָאזעג טָאה ןּוא ,לארשי ןופ ךלמ םעד ןופ טכענק יד ןופ רענייא ןפּורעגּפָא
 -:;!טָאג ןופ טרָאװ סָאד ָא ָאד ןיא םיא יב -:טנָאזעג טָפָׁשֹוהי טָאה - .ןּוָיְלֶא ןופ טנעה יד ףיוא רעסַאװ ןסָאנעג טָאה סָאװ

 עֶשיִלָא טָאה */ | ,םיא 'וצ טרעדינעוּפָארַא ןּבָאה םֹודָא ןופ ךלמ רעד ןוא טְפָׁשֹוהי ןוא לארשי ןופ .ךלמ רעד ןוא = |

 םיאיבנ יד 'וצ ןּוא ,רעטָאפ ןייד ןּופ םיאיבנ יד וצ 2 ?ריד טימ ןָא ךיו ךיא רעק סָאװ :לארשי ןּופ ךלמ | םעד ּוצ טנָאזעג

 רד עקיזָאדיד ןֿפורעגפױנּוצ טָאה טָאג םורָאװ !עטינ :טנָאזעג םיא וצ לארשי ןופ ךלמ רעד טָאה | .רעטּומ ןייד ןופ |

 ךיא סָאװ תֹואָבצ ןופ טָאג טּבעל סע יװ ױזַא :טנָאזעג עָשילֶא טָאה * .בָאֹומ ןופ טנַאה רעד ןיא ןבעג ּוצ יז ,םיכלמ

 ,ריד 'ףיוא טקוקעג טלָאװ ךיא ביוא ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד טְפָׁשֹוהי ןופ םינפ םעד טינ ןיוש ךיא ןעוו זַא ,םיא רַאּפ ייטש

 | א ל א 4 - .רעליּפש ַא רימ טונערּב ,דנּוצַא ןוא * !ןעזעגנָא ךיד טלָאװ ךיא ביוא.ןוא |

 טָאה רע ןּוא** - .טָאג ןופ טנַאה יד ןעװעג םיא ףיוא ויא יװַא ,טליפשעג טָאה רעליפש רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא = =

 ריא ;טגָאועג טָאג טָאה יױזַא םורָאװ *  .רעבירג ףיוא רעּבירג לָאט ןקיזָאדמעד טכַאמ :טנָאזעג טָאג טָאה יוזַא  :טנָאועג

 ןוא ;רעסַאװ :טימ :ןרעוו טליפעננָא טעו לָאט .רעקיוָאדרעד ןוא ;ןנער ןייק ןעז טינ ןוא ,טניװ ןייק ןעז טינ טעװ



 ּב םיכלמ -- 64

 ערעײַא ןוא יפ ערעייַא ןוא ריא ,ןעקירט טעװ ריא

 ;טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא קיצניוו ךָאנ זיא סָאד ןוא * .תומהב

 ריא ןוא * .טנַאה רַעייִא ןיא בָאֹומ ןּבעג ךיוא טעוו רע

 -טעי ןוא ,טָאטש עטקיטסעפַאּב רעדעווטעי ןגָאלש טעוו

 ןטיג רעדעװטעי ןּוא ;טָאטש עטלײװרעדסױא רעדעװ

 רעסַאװ לַאװק רעדעװטעי ןּוא ,ןפרַאװנַײַא ריא טעוו םיוב

 דלעפ קיטש טּוג רעדעווטעי ןּוא ,ןּפָאטשרַאפ ריא טעוו

 .רענייטש טימ ןּברַאדרַאפ ריא טעוו

 טגנערּב עמ ןעוו ,ירפ רעד ןיא ןעוועג זיא סע ןוא *

 םעד ןּופ סױרַא טמּוק רעסַאװ טשרע ,ןברק םעד ףיוא

 ןטימ ןרָאװעג לּופ זיא דנַאל סָאד ןּוא ,םּודָא ןופ געוו

 0 .רעסַאװ

 ןענייז םיכלמ יד זַא טרעהעג ןּבָאה בָאֹומ ץנַאג ןוא * :

 ןבָאה יז ןוא ,ייז ףיוא ןטלַאה ּוצ .המחלמ ןעמוקעגפיורַא

 טרױנָא ןַא ןָא טרוג סָאװ ןכעלטיא ןּופ ,טלמַאועגנייִא ךיז

 .קרַאמעג םייב טלעטשעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא ;רעכעה ןּוא

 טָאה יװַא ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיז ןּבָאה יז יװ ןּוא

 - ןעזעג ןּבָאה םיבָאּומ יד ןּוא ,רעסַאװ ןפיוא טניישעג ןוז יד

 יז ןּבָאה* .טּולּב יװ יוזַא טיור רעסַאװ סָאד ןטייוו ןּופ

 טגירקעצ ךיז ןּבָאה ןגירקעצ ;סָאד זיא טּולּב :טגָאזעג

 .ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאלשעג ןּבָאה יוז ןוא ,םיכלמ יד

 | | !בָאֹומ ,ביור םּוצ ,דנּוצַא ןוא

 ןּוא ,לארש ןּופ רענַאל ןיא ןעמוקעג ןענייו יז ןּוא +

 בָאֹומ ןגָאלשעג ןּבָאה ןּוא ןענַאטשענפיוא ןענייז לארשי יד
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 יעעְּב תא לֶקָו :םֶכְּתִמָהְבּו םכינקמו םֶּתַא םֶתיִתְׁשּו חי
 רָצְבִמ < ריי םֶתיֵּכִהְו :םֶכְדָיְּב בָאומתֶא ןֵתָנְו הָוהְי טי

 .םימייניעמ-לָבְו וליִּפִּת בוט ץע-לָבְו רֹוהְבִמ ריִע-לָכְו
 יהיו !םיִנָבֲאַּב ּובאְכַּת הָבֹוּמַה הָקָלֲהַה לכו ּומָּתְסִּת 2

 דָא ךְרָדִמ םיִאְּב םִיַמיהנִהְ הָחנִּמִ תוִלָעַּכ לֵקֹּבַב
 ולעחיפ ּועְמָׁש בָאומ-לֶכְו . :םימה"תַא ץֶרֶאָה אֵל אכ

 הָלֶעַמְו זרח ךנח לפמ וקעצוו םָּכ םֶהָלִהְל םיִכְלְּמַה
 .דלע הָחְרָו שמשהו רקפב ימיכשו :לוִבנה-לַע ודְמַעַ ככ
 ןרמאו !םֶדַּכ םיִּמָדָא םִיַמַה-תֶא דֶננִמ בָאֹומ וארו םימה כ

 הָּתַעְו ּודֲעַר-תֶא שיא וכו .םיִכָלְּמַה ּובְרָחְג בֶרָחֶה הו םיִד
 לֵאָׂשִי ימיו לארשי הנֲחְמ-לֶא לאביו :בָאימ לָלֶשַל יי

 ;בָאֹומ-תֶא תֹוָּכְַו הבדוכו םֶהיֵנְּפִמ ופנו בָאֹומתֶא כו
 .יצְבַא-שיִא וכילש הבט הָָלָחילְכְו ּוסֹרֲהַי םיִרָעָהְו הכ

 -רַע ולי בֹוטץע-לְכְו זמ םימְדיעמדלָכְו ָהּואְלמּ
 :הרווו םיִעּלַּקַהּוּבסִו תֶׂשָרַה ריִקּב יְגְבִ ריִאְׁשִה

 ותוא חק המחלה ועממ קחי בָמומ דךלמ אָרִיַו וכ
 םבוָרָא ךלֶמילֶא עיִקְבִהְל בֶרֶח ףֵלָׁש שיא תֹואְמיעַבְׁש

 ויָתְחִת ְךֶלֶמִי-רֶׁשֲא רֹוכְּבַה ֹונְּביתֶא חקוו :ּולְכָי אֶלְו ט
 ועסיו לֵאָרְׂשִי-לַע לינק יהיו המתהדלע הָלֹע הל
 :ץראל ובשיו ילָעַמ

 ך

 עֶׁשיִלָא--לֶא הקעצ םיִאיבְנהדינב יִׁשְנִמ תחא הָשֶאְוי א
 אֵרָי הָיָה רב יּכ ָּתְְִי הָּתִאְו תמ ישיא ֶָּחְבַ רמאל
 :םידְבַעְל ול יִדָלי ינָשתֶא .תַחַקְל אָּב הָׂשּנְַו הָוהְי-תֶא

 -שויהמ יל ידיה ֶל-רְׂשֶעֶא הָמ עַשילֶא ָהיֶלֵא רמה כ
 ומאד יִכ תַיּכְּכ לכ ָךְתֶהְפִשִל ןיא רמאתַו תיָּבַּב יִכָל

 יל תֶאְמ ץוחהךמ םיִלָּכ ךלילאש יל רמאל :ןִמָׁש 3

 < ק ךל + | אדותוטפה א ,ד טב ןידנס | קוכו'דכ ,ג

 ךעצ ײז ןבָאה טעטש יד ןּוא** .בָאֹומ  ןנָאלשעג ןּוא ןגָאלשענ ןטרָאד ןּבָאה יז ןּוא .ייז רַאפ .ןפָאלטנַא ןענייז ייז זיּב

 ןּוא ,טליפעגנָא סע ןּבָאה ןּוא ןייטש ַא ןפרָאװעג רעכעלטיא ייז ןּבָאה ,דלעפ קיטש טּוג ַא רָאנ ּוװ ןוא ,טרעטש

 ויולּב ןּבָאה ייז ויב ,ןפרָאוועגנייַא יז ןּבָאה םיוב ןטּוג רעדעווטעי ןוא ,טפָאטשרַאפ ייז ןּבָאה רעסַאװ לַאװק רעדעװסעי

 .ןגָאלשעצ יז ןּבָאה ןּוא ,טלגנירעגמורַא יז ןּבָאה רערעדיילש יד ןּוא ;תֶשֶרַח"ריק ןיא רענייטשרעיומ עריא ןָאלעגרעביא

 ןביז ךיז טימ ןעמּנעּג טָאה רע ןּוא ,םיא ןּופ רעקרַאטש זיא המחלמ יד זַא ןעזעג טָאה בָאֹומ ןּופ ךלמ רעד ןּוא =

 טָאה *י .טנעקעג טינ ןּבָאה ייז רעּבָא ,םֹודָא ןופ ךלמ םעד ּוצ ןכערּבוצכרּוד יֵדּכ ,דרעווש ַא ןעיצ סָאװ ןַאמ טרעדעה

 רעפּפָאדנַארּב ַא רַאפ טכַארּבַעגפיוא םיא טָאה ןוא ,םיא ךָאנ ןגיניק טלָאזעג טָאה סָאװ רוָּכַּב םעד ןּוז ןייז ןעמונעג רע

 ןּבָאה ןּוא ,םיא ןּופ ןגיוצעגקעװַא ןּבָאה ייז ןּוא ;לארׂשי ףיוא ןרָאצ רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא סע ןּוא .רעיומ רעד ףיוא

 .דנַאל ןיא טרעקעגמוא ךיז

 ןיימ ,טכענק ןייד :ןנָאז ּוצ יװַא ,ןעָשילָא ּוצ ןעירשעג טָאה םיאיבנ עגנוי יד ןּופ רעּבַײװ יד ןּופ יורפ ַא ענייא ןּוא ! ד

 ןעמענ ןעמוקעג זיא בּוחדלַעַּב רעד ןּוא ;קיטכרָאפסטָאג ןעװעג זיא טכענק ןייד זַא טסײװ ּוד ןּוא ;טיוט זיא ,ןַאמ

 ּוטסָאה סָאװ רימ גָאז ?ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ :טגָאזעג ריא ּוצ ץֶשילֶא טָאה .טכענק רַאפ רעדניק ײװצ עניימ ךיז ּוצ

 ריד גרָאּב יג :טגָאזעג רע טָאה* .לייא לגירק ַא יול רָאנ ,זיוה ןיא טשינרָאג טָאה טסניד ןייד :טגָאזעג יז טָאה ?זיוה ןיא
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 ד תֶליֵּדַה ָּתְרַנְמְו תאֵּבּו : ימלא שקר םיִלַּכ יָכיִנכש
 -אלמהְו הָלֶאָה םיִלּפַהְלָּכ לע תק ךינב-ַעְבּו רעב
 הָהיִנְּב ךַעְבּו ּהָרֲעַּב תֶלֶּלַה גת ותֲאָמ ְךֶלֵּתַו :יִציִּסִּת
 ּוםיִלְּכַה תאֶלְמִּכ ו יה :תקצמ איִהְו היֶלֵא םישינמ םה
 .ןיא ָהיֶלֵא מא ילָכ- דע ילֶא הֶׁשינַה  םָנְב-לֶא רֶמאֵּתַ
 ! םיללָאה שיאל ! דג אֹבָּתַו :ןְמָּׁשַה דַמָעו יִלָּכ דש
 ּתַאְו יִכיׁשנ-תֶא ימלש) ןֵמָׁשַה--תֶא יֵרְכִמ יִכְל דָמא
 ח ׁשילַא רֶבָעיַו םֹיַה יִהַה | :רֶחנַּב חת יִכִיְי

 יהיו םֶחליִלְכָאָל וּביקְזִרִּתַו הָלֹודְג הָׁשִא םֵׁשְו םנושדלא |
 : הֶשיִא-לֶא י רֶמאֹּתַו ;םֶהל-לְכַָל הָּמָׁש רֶמָי ֹורְבָע יִּדִמ
 וניִלָע רבע אּוָה שודק םיִהלֲא שיא יּכ יִּתְעַדָי אָנ--הָנִד
 י הממ םָׁש ול םיִׂשָנְו הק .ליק"תילע אנהשענ :דיִמָּת
 ;הדֶמש רוסי וניֵלַא ואב היה הָרֹונְמּו אָפכְ ןַחְלשו
 א :זרמשבּפשו הָילַעָהְ"לֶא רפי הָמָׁש אביו םזה יהָנ
 גי "תר תאָוה תיִמשל ארק ורענ יוחינלָא רֶמאֹי
 יי קנה טילא- אָנ--רֶמָא ול מא :וינפל דמעמנ הל
 = ל תָֹשֲעַל המ תאוה הָרְרֲחַה-לּכיתֶא .ונילא ו תְדָרָח
 א אָבְצַה רשזלָא וא ךֶלֶמהילֶא לֶליְִּבַַל שיח
 -ֶמאֹּו הל תושעל הֶמּו רֶמאֹּו :תֶבָׁשִייִכָא ימע ְךֹותְּב
 וט טל" אר רֶמאֹּה - :ןק] ּהָׁשיִאְו ל"א ןּכ לָבִא יוחיג
 :חַתַפַּב .דֹמֲעַּתַו ּהָלְראְרְקי
 סםימלָאה שיא :דָא-לַא רֶמאֹתַו ןֵּב תקכח יִּתַא הזה
 י דעמל ןֵּב דַלֶּתַו הָשאָה רהתו תהְפִׁשּב בכת
 זי דלה לד + :עַשיִלֶא היִלַא רֶּבַד-רֶׁשֲא הוה תעְּכ הוה
 1 וְבָא-לָא רָמאַָו !םיִרְצִּקַה-לֶא ויָבָא-לֶא אציו םויה יִהָיַ
 אָ {ימַא-לֶא והא רעגה"לֶא מאו ישאר | ישאר
 :תמיו םִיַרָהְצַה-דַע ָהיָּכְרּב-לַצ בֶׁשַָו מלא והאי

 קתא ₪ קךנו - ?ךישנ  ױקתקצמ ה ?ךימש 4

 .טניילעג ןטרָאד ךיז טָאה ןוא ,בוטשרעביוא רעד ןיא טרעקעגנייַא טָאה רע ןּוא

 ב םיכלמ

 .טזירעּב יה דעומל רמא
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 ;םילּכ עקידייל ,םינכש ענייד עלַא ןּופ ,ןסיורעד ןופ םילּכ
 .ןסילשרַאפ ןוא ןײגנײרַא טסלָאז ןוא * .ןגרַאק טינ טסלָאז
 טסלָאז ןוא ,ןיז ענייד רעטניה ןוא ריד רעטניה ריט יד
 וטסלָאז עלופ יד וא ;םילּכ עקיזָאדיד עלַא ןיא ןסיגנָא
 .ןקורקעװַא

 -רַאפ טָאה יז ןּוא ,םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא *
 ןּבָאה ייז :ןיז עריא רעטניה ןוא ךיז רעטניה ריט יד ןסָאלש
 .דעג ויא סע ןּוא* .ןסָאגעגנָא טָאה יז ןוא ,טגנַאלרעד ריא
 :טגָאועג יז טָאה יװַא ,לּופ ןרָאװעג ןענייו םילּכ יד יװ ,ןעוו
 .ריא ּוצ רע טָאה .ילּכ ַא ךָאנ רימ גנאלרעד ;ןוו ריא וצ
 רו טָאה לייא סָאד ןּוא .ילּכ ןייק רעמ ָאטינ :טגָאזעג
 0-5 .טלעטשעגּפָא

 ןכעלטעג םעד טלייצרעד טָאה ןוא ,ןעמּוקעג יז זיאי
 צא ,לייא סָאד ףיוקרַאפ ייג :טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןַאמ
 ףיוא ןבעל טסעװ 2 ענייד טימ ּוד ןּוא ,בֹוח ןייד לָאצַאּב
 ,טשער םעד

 | ירעּביִרָא - ויא ,גָאט ןייא ןעװעג ויא סע ןּוא *
 = ,יורפ עכייר ַא ןעוועג ויא ןטרָאד ןוא ,םנוש ןייק ןעגנַאגעג
 ,ןעװעג ויא סע ןּוא .טיורב ןטע ּוצ ןטלַאהרַאּפ םיא יז טָאה
 ןרעקרַאפ רע טגעלפ ,ןעגנַאגעגכרוד זיא רע רָאנ ןעוו וא

 = - עז :ןַאמ ריא ּוצ טנָאזעג יז טָאה ' .טיורּב ןסע וצ ןיהַא
 < ןַאמ רעקילײה ַא ויא סָאד ןַא סײװ ךיא ,ךיד טעּב ךיא
 .ןכַאמ רימָאל * - .דימּת ודנוא ײּב ךרוד טייג סָאװ טָאג ןּופ
 וא ,לביטשרעּיוא טרעיומעג ןיילק ַא ,ךיד טעּב ךיא
 - שיט ַא ןוא ,טעב ַא םיא רַאּפ ןלעטשקעווַא ןטרָאד רימָאל
 רע יװ ,ןייז טעװ סע ןּוא ,ּפמָאל ַא ןּוא ,לוטש ַא ןוא
 | .ןיהַא ןרעקנייַא רע טעװ ױזַא ,ודנוא ּוצ טמוק

 ,ןעמיקעג הַא רע ויא ,גָאט ןייא ןעוועג ויא סע ןוא <
 ;יזחיִג גנו ₪ וצ טגָאוענ טָאה רע ןוא *

 | .םיא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה יז ןּוא ,ןפורעג יז רע טָאה .תימנוש עקיזָאדיד ףור |
 עצנָאג . עקיוָאדיד ןגעווטרעודנוא ןופ טגרָאזעג טסָאה ּוד ,עז :ריא ּוצ טשרָאקַא גָאז :טנָאועג םיא ּוצ רע טָאה *

 :טנָאזעג יז טָאה ?ליח ןופ רַאה םּוצ רעדָא ךלמ םּוצ ריד רַאפ ןדער ּוצ ָאד זיא ?ריד רַאפ ןָאט ּוצ ָאד זיא סָאװ ;גרָאז
 -.ךיא .ץיו םַאטש ןיימ ןשיווצ

 = ,דעק ל ןייק טינ טָאה יז ,רָאװרַאפ :טגָאזעג יוחיג טָאה ?ריא רַאפ ןָאט ּוצ ָאד טרָאפ זיא סָאװ :טגָאזעג רע טָאה יי
 .טָאה א ,ריט ןיא טלעטשעג ךיז טָאה יז ןּוא ,ןפורעג יז טָאה רע ןוא ,יז ףור :טגָאזעג רע טָאה * .טלַא זיא ןַאמ ריא ןּוא
 | טעג רַאה ךיימ יי :טגָאזעג יז טָאה ןוז א ןודלַאה וטסעװ ,רָאי ַא רעּביא טציא יװ יװַא ,טייצ רעד ןיא :טנָאזעג רע
 .טסניד ןייד ןרַאנ טינ טסלָאז !ןַאמ רעכעל

 על יוו יװַא ,םּורַא רָאי ַא ןיא ,טייצ רעד ןיא ןז ַא ןרָאּבעג טָאה ₪ וא ,ןרָאװעג קידענָארט זיא יורפ יד ןּוא יי
 .טדערעג ריא ּוצ טָאה

 יש יד יב רעטָאפ ןייז וצ ןעגנַאגעגסױרַא רע ויא ,נָאט ןייא ןעוועג זיא סע ןּוא | :ןסקַאוועגפיוא זיא דניק סָאד ןוא 5 =
 וצ קעװַא םיא גָארט :גנוי םּוצ טגָאזעג רע טָאה !ּפָאק ןיימ ,ּפָאק ןיימ :רעטָאפ ןייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא* .סרעט
 ןיב יי ינק עריא ףווא ןסעועג ו זיא רע ןוא .רעטּומ ןייז ּוצ טכַארּבעג םיא ןוא ןגָארטעגקעװַא םיא רע טָאה* .רעטּומ ןייז
 : .ןּברָאטשעג זיא ןוא ,גָאט ןּבלַאה



 ּב םיכלמ 66

 טנײלעגקעװַא םיא טָאה ןּוא ,ןעגנַאגעגפױרַא יז זיא = =

 "רַאפ םיא טָאה יז ןוא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןופ טעּב ןפיוא

 וצ ןפורעג טָאה יז ןוא <  .ןעגנַאגעגסױרַא ויא ןּוא ,ןסָאלש

 ,ךיד טעּב ךיא ,רימ קיש :טנָאועג טָאה ןּוא ןַאמ ריא
 ךיא ןּוא ,סנילעוייא יד ןּופ רענייא טימ ןעגנוי יד ןּופ םענייא
 "מוא ךיז לעװ ןּוא ,ןאמ ןכעלטעג םּוצ ןפיולרעּבירַא לעװ

 וצ ּוטסיינ סָאוורָאּפ .:טגָאועג ריא ּוצ רע טָאה* = .ןרעק

 :טנָאזעג יז טָאה ?תבש טינ ןוא שדוחישאר טינ ,טנייה םיא
 17 0 < = .דירפ זיא סע

 "עג טָאה ןּוא ןילעזיא יד טלטָאזעגנָ טָאה יז ןּוא +
 דפיוא טינ ךימ טסלָאז ;ייג ןוא ביירט :ננוי ריא: וצ טנא
 = .ןס"העג ריד ּבָאה ךיא ןדייס ,ןטײר ןיא ןטלַאה

 ןכעלטעג םּוצ ןעמוקעג ןוא .ןעגנַאגעג יא יז ןוא*
 -טעג רעד יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא ..לֶמרַּכ גרַאּב ןפיוא ןאמ

 -עג רע טָאה ױזַא ,ןטײװ ןופ ןעורעד יז טָאה ןַאמ רעכעל
 דנּוצַא** .תיִמָנּוש ענעי זיא ןָא :ןיֹוחיִג גנוי ןייז ּוצ טגָאז
 דירפ זיא :ריא ּוצ גָאז ןּוא ,ןגעקטנַא ריא טשרָאקַא ףיול
 טָאה ?דניק ; םּוצ דירפ זיא | אמ ןייד וצ דירפ זיא. ?ריד ּוצ
 יי / יי גדירפ- :טגָאזעג יז

 .,גרַאּב ןפיוא ןַאמ מ ןכעלטעג םּוצ ןעמוקעג זיא יז ןּוא |
 טנענעג יזחינ טָאה ;סיפ ענייז ןָא ןעמונעגנָא ךיז טָאה יז ןּוא

 עג טָאה ןַאמ רעכעלטענ רעד רעּבָא ,ןסױטשוצקעװַא לז

 ןּוא ,טרעטיּברַאּפ יא לעז ריא םורָאװ ,ּפָא יז זָאל :טנָאז

 .טלייצרעד טינ רימ טָאה ןּוא ,רימ ןּופ ןליוהרַאּפ טָאה טָאג

 ייב ןוז ַא ןטעבעג ןעד ךיא ּבָאה :טגָאזעג יז טָאה 5 |

 .?ןרָאנעג טינ ךימ טסלָאז : :טגָאועג טינ ךיא ּבָאה ?רַאה ןיימ

 ,ןדנעל ענייד ןָא טרינ :ןיזחינ וצ טגָאזעג רע טָאה

 36-21 ,ד

 ורְעַּב רֶנְסַּתַו םיָתֹלֲאָה שיא תַּטִמ-לַע ּוהָבְּכְׁשִּתַו ַעַּתַו וכ
 דָחֶא יל אָנ הֶמְלַׁש רְמאֹתַו הָשיִא-לֶא אָרְקִַּו :אָצַתַו כ

 יהלֲאָה שיאידע הָצּוְרֶאְו תֹונתֲאָה יח םיִרָעְנַהךִמ |
 = אצל םֹיַח ֹוְלֵא יתכלה ִּתַא עודמ- רֶמאֹּיַו :הָבוָׁשָאְו וכ
 = רָמאְתַו ןתִאָה שבחתו* :םולש רמאתו תֶּבִׁש אלו ׁשֶרֹה דכ

 ִתְרַמָאִא יִּכ בפֶרל יִל-רֶצֲעַת-לַא לו גַהְנ הרענילא
 :למרכה רַת-לֶא טיִהֹלֶאָה שיאלָא אָבָּתַו ל דל הכ

 יוחיגדלא .רמאנ דֶננִמ התא םיַהלֶאָה-ׁשיִא תוארפ יהיו
 -רֶמָאָוהְתאֶרְקל אנדיר הָּתִ :ולה תיִמַּנְׁשַה הגה ֹורֲעַנ וכ

 רֶמאֵּתַו דלל םולשה שאל םילשה דל םנלָשֲה הל
 וילגרפ קחו רהָהילֶא םיִהֹלֶאָה שיַא-לָא אַ :םילָׁש ןכ

 הלה הפרה םיהלָאה שיא למאיו הפרהל .יחיג שעו
 ;יל ריגה אלו יִעָּמִמ םיִלָעָה הָוהיו ּהלדהרמ השפע

 הלשת אל יִּתְרַמָא אלה ינדא תאמ ןב ב יְִּלִאָׁשַה רמאתו חכ
 לדיב יְִּנַעְׁשִמ חה ְךיֶנְתִמ רנה וחיל מא :יִתֹא לכ

 זאל שיא כרבי ּנֵכְרַבְת אָל ׂשיִא אָצְמִתייֵכ ללָו
 רענה םִא רֶמאֹּתַו .:רַעָּנַה פילע ִתנַעְׁשִמ ּתְמְשְו ּונְנֲעַת ל
 יזחנו :ָהיֶרֲחַא ךלה םקיו ָךְבזעֶא-שִא שפנה ההודיה אל

 ןיאו רענה ינפחלע תשמ"א םשיו םֶריֵנְפִל רֶבָע
 ץיקה אל רמאל ולד ותארקל בשיו בשק יאו לוק

 בָכָשִמ תַמ עגה הגה התיבה עֶׁשיִלָא אבה רעה בל
 לפי םֶהיֵנְׁש דַעְּב תלה רג אביו זותַמְמדלַע ל
 ויפידלע ויפ םשו דֶליהדלַע בּכשיו לע :הנהי-לָא דל

 רַׂשְּב םֶחמ ויָלָע רהְנמ ופפדלע ווָּפַכְו ויָניֵע-לַע וע |
 לעיו הָּנִל תַחַאְו הנח תֶחא תיֵּבַּב .דלו בש :דליה חל

 רעה הקפי םיִמָעְּפ עבשדדע לענה רֶרוזנ ויִלָע רֶהְנִ
 תרועה | ארק רָמאיו יזחיִגילֶא ארק .:ויעעתַא ול

 תימנשל 0 19 ווק וסכ "דל םידרפסל כ"ע - 'ק תכלוה ווק תא 'גכ

 רעצימע א -ןוא ,ןסירַאּב טינ םיא וטסלָאז ,ןצימע ןפערטנָא טסעוו ּוד ןַא ;ײג ןוא ,טנַאה ןייד ןיא ןקעטש ןיימ םענ ןּוא
 - . .םינפ סלגניי ןפיוא ןקעטש ןיימ ןָאטּפױרַא טסלָאו ןוא :ןרעפטנע טינ םיא ּוטסלָאז ,ןסירנַאּב ךיד טעוו

 אל ךיד לעװ ךיא ביוא ,טּבעל לעו ןייד יװ יױזַא ןוא ,טּבעל טָאג יװ .ױזַא לג ןּופ רעטימ יד טגָאזעג טָאה *

 .ריא ךָאנ ןעגנַאנעג זיא ןּוא ןעגַאטשעגפױא רע זיא |

 לוק ןייק + רעּבָא ; םינּפ סלעי ןפיוא ןקעטש םעד ןָאטענּפױרַא טָאה ןוא ,סיורַאפ יז ןעננַאגעגקעװַא זיא יוחיג ןּוא

 ךיז טָאה לגני: רעד :ןגָאז ּוצ יװַא ,טלייצרעד םיא טָאה ןוא ,ןגעקטנַא םיא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ..גנורעה ןייק ןוא
 .טּפַאכענפיוא סינ

 .טעּב ןייז ףיוא טנײלעגקעװַא ; .טיוט ויא לע רעד טשרע ,זיוה ןיא ןעמוקעג ויא עְשיִלָא ןואי ₪
 .טָאג ּוצ ןעוועג ללפתמ טָאה רע ןּוא ,ןעײװצ ייז רעטניה ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה ןּוא ןעננַאג

 דעגנײרַא רע זיא *
 ןוא ףױרַא זיא רע ןּוא *

 ענייז ןּוא .ןגיוא ענייז ףיוא ןניוא ענייז ןוא ,ליומ ןייז ףיוא ליומ ןייז ןָאטעגפױרַא טָאה ןוא ,דניק ןרעביא טניילעג ךיז טָאה
 ןוא 35 .,םערָאװ ןרָאװעג זיא לנניי ןּופ בייל רעד ויב ,םיא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טֶאה רע ןּוא ,טנעה ענייז ףיוא טנעה

 טָאה ןּוא ףױרַא זיא רע ןוא ;רעֶהַא לָאמ ןייא ןּוא ןיהַא לָאמ ןייא זיוה ןיא ןעננַאגעגמוא זיא ןוא ,טרעקעגמוא ךיו טָאה רע

 = .ןגיוא ענייז טכַאמעגפיוא טָאה לגני רעד ןּוא , ,לָאמ ןּביז ויב ןסָאנעג טָאה לגני רעד ןוא | ;םיא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז

 .ןּו ןייד םענ :טגָאזעג רע טָאה ;םיא ףצ

 ןעמוקעגנירא זיא יז ךוא ,ןפורעג יז רע סָאה .תימַנּוש עקיוָאדיד ףּור - ;טגָאזעג טָאה ןּוא | ,ןיוחיג ןפורעג רע. טָאה <
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 ול אבו | :דנב יִאְׂש רַמאַו ויִלֶא אלת ּהָאְרְקו תאוה
 יג אָצתַו הָנּב-תֶא אּׂשִּתַו הָצְרא וחתשתו וילנר"לע לָפִתַו

 חל םיִאיִבְּנַה נבו ץֶרֶאְּב בֶעָרָהְו הָלְנלִגַה בֵׁש עֶׁשילָאָו -
 לׁשבּו הֶלודְגה ריִּפַה תפש עַל רֶמאּיַ ונפל םיִבְשי
 .טל תרא טקלל ּחשַהְדלֶא דַחֶא אצנ .:םיִאיְבְַה נבל יג

 יחגב אֵלְמ הָרְש תֶעְקפ יזמִמ טקלמ הֶרָׂש ןפנ אָ
 מ םישנאל וקצמ ןּועָרי א אֵלייֵּכ דנה ריִמילֶא חלפו אליו
 תר מא קו הֶּמִתְ דהמ םְֶבָאְּב יה ליִבֲאָל
 יִהלֲאָה ׁשיִא ריִסּב
 אפ ילנה טל קצ מא היפחילא .ףלשה המק
 במ זרשלֶש לעפמ אָּב ׁשיִאְי = - = :ריפפ עֶר רב היה
 .םילעש םֶחְלירְׂשֶע םיִרוכְּב של םיהלָאה שיִאְל אַ
 טותרשמ מאי :ולכאיו םָעָל ןת 'רָמאיו ונלקְְּב למרכו
 יכ ולפאיו םַעְל ןח רֶמאֹו שיא הָאֵמ ונפל הָו ןֵּתִא הָמ
 .דמ ר לְאַו קפל ןח :רקוח] ה לא הָוהְי רֶמָא הכ

 קא 5 0 וחי יב |

 א לנדא פל לוג ט שא היה לא למ אבצדרש ש מע
 - .זֶדָיָה ׁשיִאָהְו .םראל הָעּוׁשְּת ָהֹוהְיְִנוְּבייֵּכ םיִנְפ אָׂשִנ

 ,וד 1 ן=

 בץֶרָאמ ֹוָּבְׁשִיַו םיִרּודְנ וָאְצי םֶרָאְו 3 ;עֶרצִמ ליה .רונ
 - ורָמאֹּהַו :ןמענ תשא ינפל יהְּתַו הנטל .הָרעַנ לֵאדְׂשִי
 זַא ןוִרְמְׁשִּב רֶׁשֲא איבה ינפל יָנדֲא ילחא .התרבָעלֶא
 - דזראָוָּכ רמאל .וינדאל ניו אבה :וְּתְעַרצִמ ותא ףלֶא
 ה ירלס מו :לארשי ץראמ רֶׁשֲא הרגה הָרְב תאו

 דד 7

 חַי לליו לארְשי ולמלא רָפַס הֶחְלְׁשֶאְ אבידל | םֶרָא
 תופילח רֶשָעְו בו םיִפְלִא תֶששו ףֶסֶּכיירְּכּכ רֶשָע ודָיְב
 \ בכ ֶּתעְו רמאל לֵאָרׂשִי 2 רפַּמַה אֵביַו :םיִדְנְּ

 עוות תרטפה בזכ = יעממ טמק '5 | הנממ ןנס '125 | םונכשאל כיע"זל ,ד
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 = סיפ :ענייצ הצ:ךלאפענ יא ןוא .,ןעמוקעגוצ יז זיא *
 ןעמונעג טָאה יז ןּוא .דרע רעד ּוצ טקּוּבעג יז טָאה ןוא
 טי ב ..ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןּוא ,ןוז ריא

 ןּוא לג ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה עֶׁשילֶא ןוא* >>
 .ךעעוו םיאיבנ עגנו יד ןוא ;דנַאל ןיא ןעוועג זיא רעגנּוה ַא

 וצ .לעטש | וה ןַיז ּוצ טגָאזעג רע טָאה ;םיא רַאפ ןסעזעג

 ץנני יד .רַאּפ סטכעקעג : פא ךָאק ןוא | פָאט ןסיורג םעד 0

 .ןביילק י דלעפ יא ןעגנַאנעגסױרַא רענייא אפ .םיאיבנ
 | "ןוא למייבדלעפ ַא ַא ןענופעג טָאה רע ןוא ,רעבעטײרק
 ,דיילק לופ ַא .סעקרעווא .עדליוו ןופרעד ןּבילקעננָא טָאה
 ,ןיא ןטינשעגנַײרַא סע טָאה ןּוא ןעמוקענ זיא רע ןּוא | .סנייז
 .טָאהְי 2 .טנֶעקַעג טינ סע ןּבָאה לז לַײװ | ;סטכעקענ ּפָאט
 ,ןעװעג ויא סע ןּוא ;ןסע :םּוצ ןשטנעמ יד ןסָאגעגנײרַא ןעמ
 :יז-ןּבָאה; ױזַא ,טטכעקעג םעד ןופ ןסעועו ןּבָאה יז יװ
 רעכעלטעג ,ּפָאט ןיא ויא טיוט ;טגָאזעג ןוא ןעירשעגסיוא

 .:טגָאזעג רע טָאה+*  .ןסע טנעקעג טינ ןּבָאה ַײז ןּוא .ןַאמ
 .,ֿפָאט ןיא ןטָאשעגנײרַא טָאה רע ןּוא .לעמ טגנערּב ָאט

 ןלָאו ןוא ,ןשטנעמ יד רַאפ ןײרַא סינ :טגָאזעג טָאה ןּוא
 ..ןעװעג טינ ּפָאט ןיא זיא ןּב םוש ןייק ןּוא .ןסע ייז

 טאה ןוא ,הָשלש לֵעַּב ןופ ןעמוקעג דוא ןַאמ ַא ןוא :
 ,האובת רעטשרע ןופ טיֹורּב ןַאמ ןכעלטעג םעד טכַארּבעג
 ךיז יא ןעננַאז עשירפ וא .,ןטיורב ענעטשרעג קיצנַאװצ
 , .ןסע ילו לא ןּוא ,ןשטנעמ יד ביג :טגָאועג רע טָאה .קָאז
 ןעונַאלרעד ס סָאד .ךיא ןעק יו :טגָאזעג תרשמ ₪ טָאה<

 ןסע ןלעוו ד - :טנָאועג טָאג טָאה ווא םורָאװ . .ןסע יז ןלָאז ןוא ,ןטטנעמ יד ביג .:טגָאזעג רע טָאה אמ טרעדנוה רַאפ
 סאד יה יוזַא ,ןוָאלעגרעּביִא ךָאנ ןוא ןסענעג ןּבָאה ייז ןוא ,לז ראפ טננַאלרעד טָאה רע ןּוא 4 -ָאלרעביא ךָאנ ןּוא
 .טָאג.ןופ טרָאװ

 ..ערֹוצמ |

 םורָאװ , ,ןעועגנָא וא | ראה וכ ייב ג ןאמ רעסיורג \ ַא עמ ז א םָרָא  ןופ .ךלמ ם םעד ךץפ רעריפיליח י רעד ד מנ ןוא: =
 א; רעּבָא ,רופיג .רעשדלעה א ןעוע | זיא | ןָאמ רעד ןוא .םָרָא וצ העשי עסיורג ַא ןּבעגעג טָאג טָאה םיא ךרּוד |

 ₪ א למ ילק ו א : לארשי דנַאל | ןופ ןעגנאפעג ּבָאה ןוא ,סעדנַאב ןיא ןעגנַאנעוסיורא ןענַײז | םימַרַא יד ד ןואז 0
 ;ןורמוש ןיא .סָאװ; איב םעד יב רַאה ןַײמ| זיא יִאולה :עטנירַאה ריא ּוצ טגָאועג יז טָאה*  .ּבײװ סנמֲעַנ טנידַאּב טָאה
 = ₪ צתערצ ןייז ןופ טלייהעגסיוא לָאמסנעד םיא טלָאװ-רע
 ןפ סא ו .לדמ = יד טדערעג טָאה יװַא + ןוא יוז א ּוצ יױװַא ,רַאה ןייז טלייצרעד טָאה ןּוא ןעמוקעג רע ויא* = =
 :;לארׂשי ןופ ךלמ םעד ּוצ ווירב ַא ןקיש לעוו ךיא ןוא ,ייג םּוק ::טגָאועג םָדַא ןופ ךלמ רעד .טָאה * .לארׂשי דאל
 ןעצ .ןוא ,קיטשּדלָאג :טנויוט .טקעז .ןוא .,רעּבליז .רענטנעצ ןעצ ךיז טימ ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןעננַאגעג רע זיא | <
 -9/ טנוצַא :ןוא- לָאז וצ יװַא ,לארׂשי ןּופ -ךלמ םעד 'וצ ווירּב םעד טכַארּבעג טָאה רע ןוא* - .רעדיילק גג
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 עג ריד ךיא ּבָאה טָא ,ריד ּוצ טמוק ווירּב רעקיזָאדרעד

 ןופ ןלייהסיוא םיא ּוטסלָאז ,ןענָמֲעַנ טכענק .ןיימ טקיש

 | | .תערצ ןייז

 טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןואי

 ענייז ןסירעצ רע טָאה יװַא ,ווירב םעד טנעיילעגרעביא

 ןטייט ּוצ טָאג ַא ןעד ךיא ןיּב :טנָאזעג טָאה ןּוא ,רעדיילק

 ,רימ וצ טקיש רעקיזָאדרעד זַא ,קידעּבעל ןכַאמ ּוצ ןּוא

 ךיא ,רָאנ טקרעמ ,ָאי ?תערצ ןייז ןופ ןשטנעמ ַא ןלײה-ּוצ

 .רימ ןגעקַא רע טכוז דיירסיוא ןַא זַא ,טעז ןּוא ,ךייַא טעּב

 רעכעלטעג רעד עָשילֶא יװ ,ןעװעג ויא סע ןוא <

 ןסירעצ טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד זַא טרעהעג טָאה אמ

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ךלמ םּוצ טקישעג רע טָאה ,רעדיילק ענייז

 רע לָאז ?רעדײלק ענייד ןסירעצ וטסָאה סָאװרַאפ

 ָאד זיא סע זַא ןסיוו טעװ רע ןוא ,רימ ּוצ ןעמּוק טשרָאקַא

 | .לארשי ןיא איבנ ַא

 = ענייז טימ ןּוא דרעפ ענייז טימ ןעמּוקעג ןֶמֲעַנ זיא י

 ןּופ גנַאגניַא םעד רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ,ןגעווטייר

 | .זיוה סעָשיִלֶא

 :ןגָאז ּוצ ױזַא ,חילש א ַא םיא ּוצ טקישעג עֶשילֶא טָאה יי

 בייל ןייד ןּוא ,ןדרַי ןיא לָאמ ןּביז ןדָאּב ךיז טסלָאז ןּוא ,יינ

 .ןייר ןרעװ טסעוו ןּוא ,ריד ּוצ ןרעקמּוא ךיז טעוו

 .,ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןוא ,טנרעצעג ןֶמַעַנ טָאה יז =

 טעװ ןײגסױרַא ,טניימענ ּבָאה ךיא ,עז :טגָאועג טָאה ןוא

 טעװ ןוא ,ןלעטשקעװַא ךיז טעוו ןּוא ,רימ ּוצ ןײגסױרַא רע

 ןייז טימ ןכָאפ ןּוא ,טָאג ןייז הוהי ןופ ןעמָאנ םעד ּוצ ןפור

 .תערצ יד ןעמענקעװַא ןּוא ,טרָא םעד ףיוא טנַאה

 ידְּבע ןְמעַנ-תֶא לילא יתחלש 'הָנה ְךיֶלֵא הוה רֶפֵּפַה
 : פַּפַה-תֶא לֵאָרְׂשִיְִלִמ אֹרקַּכ יי ֹתְעַרְצִמ ותְפְסַאְו ז

 זריחה תיִמָהְל נָא םיקלָאה רמאה וידנב .ערקמ |
 .תנעְדדא וכ וְָעַרָצִמ שיא ףסאל יִלֵא חלש ; הוי

 -שיִא עשילָא | ַעֵמְׁשַּכ וכו +יל אּוָה הָנֵאְתִמדיִּכ ּואְרּו ח
 - דלא חַלְׁשַוויְָנּב-תֶא לֶאְרַשידדלמ ערקדיפ םיהלָאָה |

 יכ עלו ילַא אָניאֹבְי ְְִב ָּתְעַרְק המ רפאל למה
 .דמעמנ וָּבְכִרְבּו קוסְ מנ אביו :לֶאְרְשְּב איִבְנ שי ט
 .רמאל דאְלמ עׁשיִלֲא וילא חלש :עשילַאל תיָּבַה"חַתּפ י

 .:רקשו ףלדרשּב בש ריב םיִמָעְפ-עַבְׁש קצחרו דולה
 .זאוצְי אצי | ילא יִּתְרַפָא הוה תמאוו ךליו ןמענ ףצקמנ א

 \ םבוקמַהלֶא ודי וב הַא הָוהְי-םֶׁשִּב אָרָקִו לַמָעְו
 קשר תִֹרֲהְנ רְַּרַפּו הנָבֲא פוט אלה : :עֶרֹצִּמַה ףָסֶאְו בי

 פיו יִּתְרָהְמְו םֶהְּכ ץֶחְראהאָלַ לֵאָרְׂשִי ימימ למ
 יִבָא ּולָמאַו ללא ורבו לֶדְבַע ושעו :הָמֵחְּב ךְלו +

 - ימָאיִּכ ףאו השעַת אולה ףילא רֶּבִּד איִכְנה לדג רב

 זיִמָעְּפ עבש ןִדְריִּב סָּכְטִיַו דר :רהטו ץֵחְר לא יי
 :רֶהְּו טק רע רַׁשְבִּכ ורָשְּב בש םיִהֹלֶאָה שיא רַבְדִּכ

 .דמעמ אביו ּורְֲהַמ-לָכְו אוה םיִהְלֲאָה ׁשיִא--לֶא בש ו
 | ץֶראְהלֶכְּב םיהלֶא ןיא יִּכ *ּתַעַי אניהגה רְמאֹּי וינפל

 רֶמאֹי :ִּדְבַע תאמ הָכָרְּב אָנדחק הָּתעולֵאָרׂשִיְּב-ִא יִּכ ו
 תחקל וָּב-רַצְפִיַו הקאדסַא נפל ְִדַמָע-רֶׁשֲא הָוהְייַה

 .-דָמָצ אָשמ בעל אך אלו | ןְמעֶנ למאה :ןָאְמִיו יי
 זֵבָָו הלע ףְּדְבַע רוע השידול יִּכ הָמָדֲא םיִדָרְּפ

 חֶלֶמִי הוה רָבָּדִל :הוהילהםִא יִכ םיִָחֶא םיקלאל חי
 ירמׁש תֲַֹּתְשִהְל | ןומר-תיב יָנֹדָא אובְּב ָדְבַעְל הוה
 יִתָיֹוחּתְׁשִהְב ןמר תיֵּב יִתיֲִחִּתְׁשִהְ ידע ןעשנ ו אוהו
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 קהמא ע | קוססמ לט

 ,ייז ןיא ןדָאּב טינ ךיז ךיא ןעק ?לארשי ןּופ ןרעסַאװ עלַא ןופ רעסעּב ץֶׂשֶמַד ןּופ ןכייט יד ,רַּפרַּפ ןּוא הָנְמַא טינ ןענייז +י

 .ןרָאצמירג טימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןּוא ןייר ןרעװ ןּוא

 = דעג ריד טלָאװ איבנ רעד וַא ,רעטָאפ ןיימ :טגָאזעג ןוא םיא ּוצ טדערעג ןּבָאה ןּוא ,טנענעג טכענק ענייז ןּבָאה

 ?ןיר רעוו ןּוא ,ךיז דָאּב :רָאנ ריד טגָאז רע זַא יװ טנייה ?ןָאטעג טינ ןעד ּוטסלָאװ ,ךַאז עסיורג ַא ןסייה

 | ןּוא אמ ןכעלטעג םעד ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ,לָאמ ןּביז ןדרָי ןיא טלבֹוטעג ךיז ןוא טרעדינעגּפָארַא רע טָאה <

 .ןייר ןרָאװעג זיא רע ןּוא ,לגנִיי ןיילק ַא ןופ בייל רעד יו ױזַא טרעקעומוא ךיז טָאה בול יו

 דעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רע ןּוא ,הנחמ רעצנַאג ןייז טימ רע ,ןַאמ ןכעלטעג םּוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה יי

 .לארׂשי ןיא ןיולּב רָאנ דרע רעצנַאג רעד ףיוא טָאג ןייק ָאטינ זַא ךיא סײװ דנּוצַא טָא :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םיא רַאפ טלעטש

 ךיא סָאװ הוהי טּבעל סע יו יװַא :טנָאזעג רע טָאה"* .טכענק ןייד ןופ הנתמ ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ןָא םענ ,דנּוצַא ןּוא

 .טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ,ןעמענ ּוצ םיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ זיא רע ןּוא !ןעמענ לעװ ךיא ביוא ,םיא ראפ ייטש

 -ליומ ײװצ ןופ אשמ יד ,דרע טכענק ןייד ןרעװ ןּבעגעג ,ךיד טעּב ךיא ,לָאז ,טינ סָאד ביוא :טנָאועג ןְמַעַנ טָאהיי

 זיולּב רָאנ רעטעג ערעדנַא ּוצ רעפּפָאטכַאלש רעדָא רעפּפָאדנַארּב ןכַאמ טינ רעמ טעװ טכענק ןייד םורָאװ ;ןעלזיײא

 ךיז ןומר ןּופ ויוה ןיא טמּוק רַאה ןיימ ןעװ :טכענק ןייד ןּבעגרַאפ הוהי לָאז ךַאז רעקיזָאדרעד רַאפ יי ..הוהי ּוצ

 ןקוב ךיז זומ ךיא ןעוו ,ןומר ןופ זיוה ןיא ןקוב ךיז לעװ ךיא ןּוא ,טנַאה ןיימ ףיוא טנעלעגנָא זיא רע ןוא ,ןקּוּב ּוצ ןטרָאד
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 | ש דַמאַמ :הָוה רֶבּדִּב ָךֶדְבַעְל הָוהְי אֹנ-חלְסִי ןמר תי
 כ וזחינ רמאינ  ינץֶרָא תרָבכ יִּתִאַמ ףךליו םִלָשְל דל ל
 ןמעְנ תא ינדא שה | הגה םיהלָאהְדשיא עָשיִלֶא ַּעְ
 ייִּכ הָוהְי-יַה איבהדדרשֶא תא ֹודָיִמ תחקמ הוה ימראה
 וכ וחג ףְרמ !הָמואְמ ותא יִתְחקְל וירא יִתְצְרְמִא
 .הָבָּכרִּמַה לַעַמ לפיו וידחא ץר מעג הָאְרו ןמענ יִרְחֶא
 ג וחלש "דא םולָׁש | רֶמאֹּנ : :םִלָׁשָה רַמאָ וְתאָרְקִל
 םבִיַרְפֶא רקמ םיִרָעְנְרִנש ילא ּואָּב ה הע הגה ,ףמאל
 תרופִלֲח יתשו ףֶסֶּכיֹרְַּכ םֶהָל אָניהְנִּת םיִאיִבּנַה יִנְּבִמ |

 גכ צו .ופְדְרְפִ םִיָרָכִּכ חק לָאוה מנ מאו :םיִדָנְּ
 -לֶאז ןתיו םיִדָנְּב תָֹפְלֲח + ישו םימרח יִנָשְּב ףֶסֶּכ םיִרְְכ
 יכ זיי קיו לֵפֹצֶה-לֶא אבו :וינפל ואש וילענ ינש
 הכ מעי אָכְדאוהְו :וכליו םיִׁשָנֲאָה-תֶא חַּלַׁש תִיַּבַּב דֵקְפו
 ךלָהיִאְל רֶמאֹּנ יוֲחַנ ןאֵמ עָשיִלֶא וָלֵא מאי ואל
 י רׁשֲאַּכ ךְלַה יפלדאל לא רֶמאָּו  :הָנאְ הֶנָא ּךֶדְבַע
 -ערָא תחקל תעה ףתארקל ְִּבַכְרֶמ לֶעֵמ שיאה
 םיִדְבִע רכבו ןאָצְו םיִמָרְכו םיִתָיֲחםיִדָנְ תַחָקְלְו הָָּכַ
 יכאצמ םֶלועל ָךְֲרוְבּו ךְּבקַּכְרִּת ןִמענ תַעָרְצְו :תוחפְשו

 | נֵלָׁשַּכ עֶרֹצִמ נפל |

 ארָׁשֲא םֹוקָּמַה אינה ֶׁשילָא-לֶא ם םיִאיִבְנַההנְב ורמא
 :ןצריהידע אְנהַכלנ :ּנָּמִמ רַצ ְינפִל םש םיבשי נא
 .םקָמ םש .ּונְקהָׂשַַת תַחֶא הָרֹוק שיא ֹטְׁשִמ הָחְקִנו
 יו אָנ לָאוה דֶלֶאָה למאה וכל רמאיַו םָׁש תֶבֶׁשָל
 יהְנֵהְריַה ואבינ םֶּתִא דלינ + :ךלא נא מא ךִדְכֲע-תֶא
 | הַלוַַּבַה-תֶאְו הלקה ליִּפמ- לֶחֶאָה יהינ .:םיִצֵעַה ור
 ;ילואש אוק =. הָהֶא רֶמאֹּיַו קצה םִיָּמַה-לֶא ::

 יק ןיאמ 'הכ הממ אינ כ ןאכ רע 'ש יקאונױס חי ,ה

 .םיאיבנ עגנוי יד ןּופ

 .סיורַאפ םיא

 619 כב ּב םיכלמ

 / -טכענק ךייד ןּבענרַאפ הוהי לָאז ,ןומר ןּופ ויוה ןיא

 יג :טנָאזעג םיא ּוצ רע טָאה" .ךַאו רעקיזָאדרעד

 קערטש ַא םיא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןוא .םולשב

 | | .דנַאל

 ןכעלטעג םעד עָשיִלָא ןופ גנוי רעד ,יזחינ ןוא

 דמעד טגָאזעגּפָא רַאה ןיימ טָאה טָא .טגָאזעג טָאה ,ןַאמ

 סָאד טנַאה ןייו ןּופ ןעמענוצנָא ,ימרַא םעד ןֶמֵעַנ ןקיזָאד

 זּומ ךיא זַא ,טּבעל | טָאנ יװ ױזַא .טכַארּבעג טָאה רע סָאװ

 .!סעפע םיא ןופ ןעמענ ןּוא ,ןפױלכָאנ םיא

 מ יו | ןוא | ;ןענֶמֲעַנ טגָאיעגכָאנ טָאה יֹוחיִג ןוא"* =

 -עגּפָארַא רע ויא יװַא ,םיא ְךָאנ ןפיול ןצימע ןעזעג טָאה

 :טנָאזעג טָאה ןּוא ,ןגעקטנָא םיא ןגָאװטײר ןופ ןעגנורּפש

 טָאה ְךַאה ןיימ .דירפ :טגָאזעג רע טָאה** !דירפ זיא

 -עג ןענייז דנּוצַא טשרָאקַא טָא :ןגָאז ּוצ ױזַא טקישעג ךימ

 ,םירפא ןופ גרעּבעג םעד ןּופ טיילעגנוי ייווצ רימ ּוצ ןעמּוק

 ַא ,ךיד טעּב ךיא ,ײז רַאפ בי

 ןְמֲעַנ טָאה < .רעדײלק גנַאג ײװצ ןוא רעּבליז רענטנעצ

 -ענּוצ זיא רע ןּוא .רענטנעצ ײװצ םענ ,קיליװַאּב :טגָאזעג

 = רעגטנעצ ײװצ ןדנוּבעגנייַא טָאה ןּוא ,םיא ּוצ ןענַאטש

 ןּוא ,רעדיילק גנַאג ייווצ ןּוא ,ךעלקעו ײװצ ןיא רעּבליז

 .ןנָארטעג סע ןּבָאה ייז ןוא ,ןעגנוי ענייז ןופ ייווצ ּוצ ןבענעג

 ױזַא ,לגרעּב םּוצ ןעמוקעג ויא רע יװ ןוא **

 ןטלַאהַאּב ןּוא ,טנַאה רעייז ןופ ןעמונעגוצ סע רע טָאה

 יז ןוא ,ןשטנעמ יד טקישענקעווַא טָאה רע ןוא ;זיוה ןיא
 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז

 ?יוחיִג ,ןענַאװ ןופ :טגָאזעג םיא וצ עֶשילֶא טָאה .רַאה ןייז רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא .רע | ןוא 8

 -עגטימ ץרַאה ןיימ טינ ויא :טנָאזעג םִיא וצ רע טָאה ** .ןעגנַאגעג טינ ץעגרע ןיא זיא טכענק ןייד :טנָאזעג רע טָאה

 ןעמענ ןּוא ,רעּבליז ןעמענ ּוצ טייצ ַא סָאד זיא ?ןגעקטנַא ריד ןגָאװטײר ןייז ןופ טיירדעומוא ךיז טָאה ןַאמ ַא ןעוו ןעגנַאג

 םּורד" -ףטסעד ןּוא טכענק רעדָא ,רעדניר ןּוא ףָאש רעדָא ,רענטרעגנייוו ןּוא רענטרענטרעּבלײא רעדָא ,רעדיילק

 | .קיבייא ףיוא ןעמָאז ןייד ןָא ןּוא ריד ןָא ןטפעהַאּב ךיז תערצ סנְמֲעַנ לא

 .יינש יװ זסײװו ערוצמ םיא רַאפ ןּופ ןעגנָאגעגסיורַא זיא רע ןוא = -

 :.זדנוא רַאּפ גנע וצ זיא ריד רַאּפ ןציז רימ ּוװ טרָא רעד ,רָאנ עו :ןעֶָשילָא וצ טנָאזעג ןּבָאה םיאיבנ עגנוי יד ןואי ן |

 ןטרָאד ודנּוא רימָאל ןּוא ,ץָאלק ןייא ודנּוא ןופ רעכעלטיא ןטרָאד ןּופ ןעמענ רימָאל ןּוא ,ןדרי ןזיּב ןייג רימָאל *

 - טימ יג ןּוא ,ךיד טעב ךיא ,קיליװַאּב :טגָאזעג רענייא טָאה* .טײג :טגָאזעג רע טָאה .ןטרָאד ןעניֹוװ וצ טרָא ןַא ןכַאמ

 | | .ןייג לעװ ךיא :טגָאזעג רע טָאה .טכענק ענייד

 זיא סע ןוא* .רעמייּב יד טקַאהעּפָא ןּבָאה יז ןוא ,ןדרי םּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןּוא ,ייז טימ ןעגנַאגעג רע זיא +

 ןוא ןעירשעגסיוא טָאה רע ןּוא ,רעסַאװ ןיא ןלַאּפעגנײרַא ןוייַא רעד זיא יװַא ,ץָאלק ַא םּוא טפרַאװ רענייא יװ ,ןעװעג



 ּב םיכלמ | 0

 .רענעילעג ַא זיא רע םורָאװ ,רַאה .ןיימ ,ײװ - :טגָאזעג
 -עגנײרַא רע ויא ּוװ :טגָאזעג ןַאמ רעכעלטעג רעד טָאה*

 -עגּפָא טָאה רע ןּוא ,טרָא םעד ןזיװעג םיִא רע טָאה ?ןלָאפ
 ןוא ,ןפרָאװעגנײרַא ןיהַא סע טָאה ןוא ,לצלעה ַא ןטינש

 :טגָאזעג טָאה רע ןואי  .ןעמווושעגפיורַא זיא ןזיֵא רעד

 ,טנַאה ןייו טקערטשעוסיוא רע טָאה ;סױרַא םיא ריד ּבייה

 | .ןעמונעגסױרַא םיא טָאה ןוא

 ףיוא המחלמ ןטלַאהעג טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ רעד ןוא* =
 ױזַא ,טכענק ענייז טימ טדערעגּפָא טָאה רע ןּוא ,לארשי

 .גנֹורעגַאל ןיימ ןייז טעװ טרָא םענעי ןּוא םענעי ןיא :ןגָאז וצ

 ךלמ םעד ּוצ טקישעג ןַאמ רעכעלטעג רעד טָאה =

 "מעד ןייגוצייּברַאפ ךיז טיה :ןנָאז ּוצ יװַא ,לארשי ןּופ

 .םימַרַא יד ּפָארַא ךיז ןוָאל ןיהַא םורָאװ ,טרָא ןקיזָאד

 טרָא םעד וצ טקישעג טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד ןּוא יי

 -עג םיא ןוא טגָאועג םיא טָאה ןַאמ רעכעלטעג רעד סָאװ

 לָאמ ןייא טינ טיהעגסיוא ןטרָאד ךיז טָאה רע ןּוא ;טנרָאװ

 .לָאמ ַײװצ טינ ןּוא

 םעד ןּופ ץרַאה סָאד ד ןרָאװעג טרעדורעגפיוא זיא יי

 טָאה רע ןּוא ,ךַאז רעקיזָאדרעד רעּביא םָרא ןופ ךלמ

 ריא טנעק :טגָאזעג יז ּוצ טָאה ןוא ,טכענק ענייז ןפורענ

 ןופ ךלמ םעד טימ זיא ערעודנוא ןופ רעװ ,ןגָאז טינ רימ

 ,ןייג :טגָאזעג טכענק ענייז ןופ רענייא טָאה יי ןלארׂשי

 לארׂשי ןיא סָאװ איבנ רעד עֶשילֶא טרעיינ ;ךלמ רַאה ןיימ

 טסדער ּוד סָאװ דייר יד לארשי ןופ ךלמ םעד טלייצרעד

 טעז ןּוא טייג :טנָאזעג רע טָאה < .רעמַאקפָאלש ןייד ןיא

 .ןעמענ םיא לעוו ןוא ןקיש לעוו ךיא ןוא ,זיא רע ּוװ

 .ןֶתְוד ןיא ויא רע :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא םיא זיא

 .טָאטש יד טלגנירעגמורַא ןּבָאה ןּוא ,טכַאנ ייב ןעמּוקעג ןענייז יז ןוא ,ליח ןסיורג ַא ןּוא
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 לאה והאְרמ : הֶנָא םיִלֲָהשיִ רַמא +

 יי ₪

 ו בל רַעְפו :םִיִתש ואלו תקארול | םָׁש--ימׁשִנו א
 תולה םֶהיֵלֲא רמאיו ויִדְבֲעילַא ארקיו הוה רבה

 דחא .לֶמאֹר :לֵאָרְׂשִי ךֶלֶמילֶא נלָׁשִמ ימ יל ּודיּנַּת בי
 רֶׁשֲא .איִבנַה .עָשילַארפ למה  ינֹדֲא אול .וידבעמ
 רֵּבַרְּת רֶׁשֲא םיִרָבדֲה-תֶא לֵאָרְׂשִי למל י לי לָאָרְׂשְִּ

 חַלְׁשֶאְו אוה הָכיֵא וארו וָכָל רֶמאַֹּו :ךֶבְָּׁשִמ רדחכ +
 | םיקוס הָמָׁש חלשמנ : ;ןָתֹדְב הנה .רמאל ול"דנו ּוהֲחָּקִאְו די
 םכש5 :ריעהילע ופקיו הלל ואביו דַבָּכ ליִהְו םֶכָרו ט

 =זרָא בבס ליחחהנהו ל אי םוקל םיהלאה שיא תֶרֶׁשִמ
 הדָכיֵא רנדא ּהָחָא וילא ורענ רָמא םֶכָרָ םּוסְו ריִעָה

 רֶׁשֲאַמ נָא רֶׁשֲא םיִּבַר יּכ אֵריִּת-לַא דמאֹּיַו :השענ ₪
 וניעְתֶא אָנ"ִחַקְּפ הָוהְי רמאיו עָשיִלֶא לֵּלּפְַ : :םָתֹוא זי

 אֵלְמ רֶקָה הָנהְו ארי רעה יניֵע-תֶא הָוהְי חספיו הארו
 לֶלָּפְתו ויָלֵא לריו :עָשילא תָביִבְס שֶא םֶכָרְו םיִסּוס חי

 םיִרָוַַּּב הָהייוַה-תֶא .אנךה מאה הוהי-לֶא עֶׁשיִלָא
 ֶׁשילָא םָהְלַא מאו .:עשילָא רַבָדִּכ םיִרוַַּּב טו ש
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 :ןורְמְׂש וב הגה וארו םֶהיֵניע-תֶא הָוהְי חקפוו וארו

 דוק וויהזהו 'י

 ןגעווטייר ןּוא דרעפ ןיהַא טקישעג טָאה רע ןּוא 4

 "טעג םעד ןּופ תרשמ רעד ןּוא !*

 טימ ,טָאטש יד םּורַא טלגניר ליח .ַא טשרע ,ןעגנַאגעגסיורַא זיא רע ןּוא ,ןייטשוצפיוא טרעדעפעג ךיז טָאה ןַאמ ןכעל

 טסלָאז :טגָאזעג רע ו טָאה +* אט רימ ןלָאז סָאװ ,רַאה ןיימ ,ייוו :טנָאזעג םיא ּוצ גנוי ןייז טָאה .ןגעװטַײר ןוא דרעפ

 שן יי = י"ז טימ סָאװ יד יװ רעמ ןענייז ודנוא טימ סָאװ יד םורָאװ ;ןּבָאה ארֹומ טינ

 טָאה .ןעו רע לָאז ןּוא ,ןיוא ענייז ,ךיד טעּב ךיא ,ןפע ,טָאג :טגָאזעג טָאה ןוא ןעוועג ללּפתמ טָאה עָשילֶא ןּוא יי

 עקידרעייפ ןגעווטייר ןוא דרעפ טימ לּופ זיא גרַאּב רעד טשרע ,ןעועג טָאה רע ןּוא ,גנוי םעד ןופ ןגיוא יד טנפעעג טָאג

 .ןעֶשילֶא םּורַא דנור

 ךיא , גָאלש :טגָאזעג טָאה ןוא , טָאג ּוצ ןעוועג ללּפתמ עָׁשילֶא טָאה ױזַא ,םיא ּוצ טרעדינענּפָארַא ןּבָאה ייֵז לוו ןוא 15

 .ןעָשילֶא ןופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,טיקדנלב טימ ןגָאלשעג יז רע טָאה .טייקדנילב טימ קלָאפ עקיזָאדסָאד ,ךיד טעּב

 ךייַא לעװ ! ךיא ןוא ,ךָאנ רימ טייג .טָאטש יד זיא סָאד טינ ןוא ,געוו רעד זיא סָאד טינ :טנָאוענ יז וצ טָאה עֶשילֶא ןוא יי

 | | .ןורמוש ןייק טריפעגקעווַא ייז טָאה רע ןּוא .טכּוז ריא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ ןריפ
 ןופ ןגיוא יד ןפע ,טָאנ :טנָאזעג עָשיִלֶא טָאה יוזא ,ןורמש ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז יװ ,ןעוועג זיא סע ןּוא =

 .ןורמוש ןטימ ןיא ןענייז ייז טשרע ,ןעזעג ןּבָאה יז ןּוא ,ןגיוא ערעייז טנפעעג טָאנ טָאה .ןעז ןלָאז ַײז ,עקיזָאדיד
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 אכ זחפַאה םָתֹוא יִתאְרּכ עלא לָאְרשלִמ רָמאַָּו
 בכ ךֶבְרַרְב ָתיִבָׁש רשאה הָּכַת אל מאו -:יִבָא .הָּכא
 לְכאיָו םֶהיִנְפל םִיַמָו םֶחָל םיש הָּכַמ הָּתַא ל ךֶמִשקְבּ
 וכ קהלודג הָרְּכ םַהְל הכו :םהינדָא-לָא כלו ואש
 דוע ופסייאלו םָהיֵנדָאלַא וכל םחלשיו ותשיו ללכאמ
 דכ ןָכְדיִרָחֶא יהי :לארשי ץראב .אובל םֶרָא יִדודְּ
 "לע רַצַ לע תקרא םֶרֶאיַדְלִמ דָדְהְדִּב ְֶּי
 הכ דע ָהיֶלָע םיִרָצ הנהְו ןוְמִׂשְּב לֹודָג בָעְר יג .+ןורמש
 וינווירח בקה עָבְרְו ףספ םינמשּב רמחדשאר תה
 וכ הָשִאְו המה רבע לארשי ךלמ יה :ףֶכָכ הָׁשִמֲחַּכ
 = מ דלא ָמאֹי ּוּרלָּמַה ינדא הָעיִׁשֹוה רמאל ייִלַא הָקִעְצ |

 חכ "מאו :בקיהדמ וא ןרוהד מָה דעישוא ןיאמ הָוהְי עשוי
 ונח ילא מא תאֹּזַה הָשאָה רֶמאֹּתַו ךלהמ למה ּהָל
 טכ לשבת :רֶחֶמ 2 ינְּכ-תֶאְו םויה לְכאָה =

 אל -השע"הפ המאה תָּפמ טבל קשה הנתו םִעָה
 טפְׁשְרִּב עֶׁשיִלא ׁשאָר דמים ףסז הָלְו םיהלֶא יל
 בל ותֶא טיִבָׁשִי םינקזהו ותיִבְּב .בשי לָׁשיִלָאְו :םויה וילָע
 | אקו דיָלֵא ראלמה אבי םֶרָטְּב ונפל שיא חלשיו
 תרה חצרמַהדהּב חַלָשייּכ םֶתיִאְלַה -םינקוהלֶא רַמָא
 ןהללה נס אלמה אֵבְּכ ו ואְר ישארהתֶא ריַמָהְל
 ול ּונְדֹוע :וירחא ויָנֹדָא ילנר לוק אולה תֶליַפ תא םֶתְצַחְלּו
 ער{ רֶמאיַ וילא די אלמה הָּנִהְו םֶמִע רּבדִמ
 0 גד החל ליקואדהמ הוה תֶאֵמ הָעְרָה

 השוגד רה 2 ק םינויבד ,"הכ
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 ןעוו ,ןעֶֶשילֶא ּוצ טגָאזעג טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד ןּוא +
 -רֶעֹד ךיא לָאז ?ןגָאלשרעד ךיא לָאז | :ןעזעג ייז טָאה רע
 טינ טסלָאז | :טגָאזעג "רע טָאה* !רעטָאפ ןיימ ,ןגָאלש
 ןייד טימ ןעונַאּפעג .טסָאה 'וד סָאװ יד יצ .ןּוָאלשרעד
 לעטש  !סָאד ּוד טסנָאלשרעד ןגיוּב ןייד טימ ןוא דרעווש
 ןעקערט ןוא ןסע ₪ ול ןוא , ,רעסַאװ ןוא טיורב יז רַאפ

 ₪ ? !רַאה רעייז ּוצ ןייג ןּוא

 ייז ןוא ,טיצלָאמ ןסיורג ַא טכָאמעג יז רע טָאה -ה
 עוקעוא 2 יטָאה רע ןוא ,ןעקנורטעג ןוא ןסענעג .ןּבָאה

 ,רַאה רעײז ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יז ןּוא ,טקיש

 יעג טינ רעדיװ רעמ עו םָרַא ןופ סעדנַאּב יד ןוא
 ו - .לארׂשי ןֹופ דנָאל ןיא ןעמוק

 רעד הב טָאה ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא* | =
 - ץא רע .ןוא ,ליח ןצנאג ןייו טלמַאועגנייַא םָרַא ןּופ ךלמ
 ןוא * ::ןורמשש ףיוא טרעגעלעג טָאה ןּוא ןעגנַאגעגפױרַא

 טָא-תעּב ,ןורמשש ןיא רעגנוה רעסיורג ַא ןרָאװעג ויא סע
 לוייא ןַא:ןּופ פָאק ַא .זיּב ,ריא ףיוא טרעגעלעג ןּבָאה יז

 דנביוט בק לטרעפ ַא ןוא ,קיטשרעבליו קיצכַא ןעוועג זיא

 רעד "וו ,ןעוועג זיא סע ןוא *  .קיטשרעֿבליז ףניפ טסימ
 - ,רעיומ רעד :ףיוא ןעגנָאנעגייברַאּפ זיא לארשי ןופ ךלמ

 ןיימ ,ףלעה  :ןּוָאז וצ ױזַא ,םיא וצ ןעירשעג יורפ ַא טָאה
 - ,טינ ריד טפלעה טָאג זַא :טנָאועג רע טָאה* = .ךלמ רַאה
 "לעק:ןופ יצ רעייש ןופ ?ןפלעה ריד .ךיא לָאז ןענַאװ ןופ -

 -ענ: רימ ּוצ :טָאה יורפ עקיזָאדיד :טגָאועג יז טָאה ?ריד ויא סָאװ :טנָאזעג ריא ּוצ טָאה ךלמ רעד ןוא * ?רעט
 רימ'ןּבָאה** .ןגרָאמ ןסעפיוא רימ .ןלעװ ןוז ןיימ ןוא ,ןסעפיוא טנייה םיא ןלעװ רימ ןוא ,ןוז ןייד רעהַא בי :טנָאָ
 רעהַא ביג  :גָאש ןרעדנַא ןפיוא + טגָאועג ריא ּוצ ּבָאה ךיא זַא ןוא ;ןסענענפיוא םיא ןּבָאה רימ ןוא ,ןוז ןימ טכָאקעגּפָא
 קי 4 עט 8 סה עק יא ,ןֹוז ריא ןטלַאהַאּב יז טָאה ,ןסעפיוא םיא ןלעװ רימ -ןּוא ,ןוז ןייד

 יי ענייז ןסירעצ רע טָאה ױזַא ,יורפ רעד ןופ רעטרעוו יד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא < =
 .ןטנוא ןּופ:ּבייל ןייז ףיוא זיא קַאז טשרע ,ןעזעג טָאה קלָאּפ סָאד ןּוא ,רעיומ רעד ףיוא ןעננַאנעגײּברַאפ זיא רע תעּב
 ןבײלּב-טעװ ןטָּפֶש ןופ ןּוז םעד עֶשילֶא ןופ ּפָאק רעֶד ביוא ,רעמ ךָאנ ןוא ױזַא ןָאט טָאג רימ לָאז ;טגָאזעג טָאה רע ןּוא יז
 -חתתתתתת 1. = / !טנײה םיא ףיוא

 - ןופ טקישעג טָאה"1ךלמ רעדנ ןּוא  .םיא טימ ןסעועג ןענייו עטסטלע יד ןּוא ,זיוה ןייו ןיא ןסעועג דיא-עָשילָא ןוא%*( < =
 -ָאדרעד יװ טעז ריא .:עטסטלע יד ּוצ טגָאזעג רע טָאה .,םיא ּוצ ןעמּוקעגנָא ויא חילש רעד רעדייא רעּבָא .ןַאמ א ךז =

 טלָא :ףיא ןּוא ,ריט יד טסילשרַאפ:,טמּוק חילש רעד יװ ,טעזי !ֿפָאק ןיימ ןעמענוצּפָארַא טקיש חצור םעד ןּופ ןוז רעקיז
 :םיא ךעטניה זיא סיפ סרַאה ןייז ןופ ךרָאש רעד ,רָאװרַאפ .םיא ןגעקַא ריט רעד ןָא ןרַאּפשנָא ךיז
 -סָאד עו ?:טנָאזעג טָאה ה ןהלמר רעדנ ןוא .םיא וצ ּפָארַא טרעדיג חילש רעד טשרע ,ײז טימ ךָאנ טדער רע יט" = =
 ששתה -.?טָאג ןופ ןפָאה ךָאנ ךיא ןעק סָאװ ;טָאג ןופ זיא וייב עקיזָאד <
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 |תרֵעָּכ הָוהְי רָמָאו הָּכ הָוהְי-רַבְד ּועְמִׁש עָׁשיִלֲא רֶמאֵּה א  :טָאג ןופ טרָאװ סָאד טרעה :טגָאזעג עָשילא טָאה ז

 רַעָשְב לֵקָׁשִּב םירעש םִיַתאָמְו לֶקָׂשְּב תלסד האס רֶחָמ טעוו ,טייצ רעד ןיא ןגרָאמ :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא |

 שיַא-תֶא דיע ןעשנ ללמל רשא שילשה ןעו :ןורמש ב |
 םִיַמָּׁשַּב תֹוּבְרֲא הָׂשֹע הָוהְי הגה מאיו םיהלָאה הפ

 םבָשמו ִיִנִעְּב הָאֹר הָכְּנה רֶמאַֹו הוה רֶבּדה יְהִי .ןורמש ןופ רעיוט םעד ןיא ,לקֶש ַא רַאפ
 חַתָפ םיִעְרְצִמ וה םיִׁשָנֲא הָעְּבְרַאְו" = !לכאה אֵל : | ןעוועג ויא ךלמ רעד סָאװ ןַאמטפיוה רעד טָאה* = |

 קרפ םיִבָׁשִי ונחנא הָמ והעְרילא שיא ּןרמאיו רַעשַה 0 ןכעלטעג םעד טרעפטנעעג ,טנַאה ןייז ףיוא טנעלעגנָא

 ונְתִמְו ליִעָּב בָעָרָהְו ריִעָה אֹובָנ ּנְרַמָאימִא :ונלמ"דע 7 רעטצנעפ ןכַאמ לָאז טָאג וליפא :טנאועג טאה זוא ןאמ

 הרנַתַמילֶא לָלְפנו וכל הָמעו ּנְתמְו הפ ינְבְשייסאו םש ןכמ לָאז טָאנ רליפא :טגָאזעג טָאה ן א
 ףשנב ומקל זּונתמו ונתימיזםאו הָיְחְנ ונוחידסא םֶא ה עג רע טָאה ?ןעשעג ךַאז עקיזָאדיד ןעד ןעק ,למיה ןיא
 הגַהְ םלא הגחמ הצקדדע ואב םֶרֶא הָנְַמ-לֶא אוָבָל ןופרעד ןסע רעּבָא ,ןגיוא ענייד טימ ןעז וטסעוו טָא :טגָאז

 לוק םֶרֶא הָנֲחַמ-תֶא ו ַעיִמְׁשִה ינדאו :שיִא םׁש- יא ו 0/0 .טינ וטסעוו

 וילָא-לֶא שיא וחמאי לדג לה .לוק סוס לק בבר -- עז םיערלצ - |
 -תרָאְו םיִתְחַה יָכְלַמ"תֶא לֵאָרְׂשִי למ שליש הנה = "א ם"ב ןעועג ןעניי םיִעָרֹוצמ ןשטנעמ ריפ ןוא

 ובעיו ףשנכ סוני למוקיו וניל אֹובָל םִיָרְצִמ יִכְלַמ +  :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג יי ןבָאה ;רעױט ןופ גנָאג

 רֶׁשֲאַּכ הָנֲחַּמַה םֶהיֵרְמַח-תֶאְ םֶהיֵסּוס-תֶאְ םליֵלֲהַא-תֶא = ףימ ןלָאוי ?ןּברַאטש ןלעװ רימ ויּב ָאד רימ ןציז סָאװ =

 ידע הָּלִאְה םיְִרְצִמַה לאביו :טְשְפנ-לֶא וסע איה ח ןיא רעגנוה רעד זיא ,טָאטש ןיא ןײגנײרַא ןלעוו רימ :ןגָאז
 ואש ּומְִׁו לכ דֶחֶא לָהַא-לָא ואליו החמה הק רימ בױא ןוא ;ןברַאטש ןטרָאד ןלעװ רימ ןוא ,טָאטש

 ואביו ובַשיו ונמטיו וכל םיִדָנְבּו בָהְו ףֵסָּכ םֶשִמ ןוא
 ׁשיִא ּורָמאיו :ונֵמִמַַו ובלי םֶּׁשִמ ואְׂשִּו רחֲא לֶהָא-לָא ט טמוק םּורד .ןּברַאטש ךיוא רימ ןלעװ ,ןציז ָאד ןלעװ

 הרָרׂשְּב-ִֹוי הוה םויה םישע ונחנא | ןביאל ּוהֵעַדלֶא בוא :םָרַא ןּופ רענַאל םעד ּוצ ןלַאפּוצ רימָאל ןוא ְךנּוְצַא
 ונֲאְצְמּו רֵקְּבִד רוָא--דע ּויִּכִחְו םיִׁשְחַמ ּונְתָנְֲו וה יז בוא ןּוא ,ןּבעל רימ ןלעו ,ןּבעל ןזָאל ודנוא ןלעװ יז

 ואביו :ךלמה תיֵּב :הָריִגְנ הֶאבְנ וכל הפ ןֹוָע י |
 -שָא ּונאָּב רמאל םֶהָל ודיג ריִעָה רעש-לָא 3 וארקינ |

 "א יִּכ םָדֶא לוקו ׁשיִא םְׁשךיִא הנִהְו םֶרא הָנֲחִמ םעד רצ ןייג וצ טנווָא ןיא ןענַאטשעגפיוא ײז ןענייז*
 ;הדָּמַה רֶׁשֲאַּכ םילהאו רּוסָא רֹוִמֲחָהְו רוסָא םֹוִּכַה | רעגַאל קע םּוצ ןעמוקעג ןענייז יז ןוא ,םָרַא ןופ רעגַאל

 םורָאּו * .ָאטינ שטנעמ ןייק זיא ןטרָאד טשרע ,םָרַא ןופ

 | ַא םֶרַא ןופ רעגַאל םעד ןיא ןרעה טכַאמעג טָאה טָאג

 םּוצ רעניײא טגָאזעג ןּבָאה ייז ןוא ,ליח ןסיורג ַא ןופ םערַאיל ַא ,דרעפ ןופ םערַאיל ַא ןּוא ,ןגעװטײר ןופ םערַאיל

 ,םִיַרצִמ ןופ םיכלמ יד ןּוא ,םיּתִח יד ןופ םיכלמ יד ודנּוא ףיוא ןעונּודעגנָא טָאה לארשי ןופ ךלמ רעד ,עז :ןרעדנַא

 ערעייז טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ןּוא ,טנווָא ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ןענַאטשענפיוא ןענייז יז ןואי = .ודנוא ףיוא ןעמּוק: ּוצ

 ןטשרעג הֶאְס ייווצ ןּוא ,לקָש ַא רַאפ ןייז לעמלמעז הֶאְס ַא
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 .ןּברַאטש רימ ןלעװ ,ןטייט זדנּוא ןלעװ

 עדוצמ תוטפה ג  ךלמה אמ ב

 .ןבעל רעייז םּוא ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ,זיא רע יװ יװַא רעגַאל םעד ,ןעלוייא ערעייז ןוא דרעפ ערעייז ןוא ,ןטלעצעג =

 "עג ןּבָאה ןּוא ,טלעצעג ןייא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ןוא ,רעגַאל קע םּוצ ןעמוקעג ןענייז םיִעָרֹוצמ עקיזָאדיד ןוא

 ַאּב ןּבָאה ןוא ןעגנַאנעג ןענייז ייז ןוא ,םידנּב ןּוא ,דלָאג ןוא רעּבליז ןטרָאד ןּופ ןגָארטעגסױרַא ןוא ,ןעקנּורטעג ןּוא ןסענ

 ןופ ןנָארטעגסױרַא ןּבָאה ןּוא ,טלעצעג רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייו ןוא ןעמוקענקירּוצ ןענייז יז ןוא ;ןטלַאה

 ;טכער טינ ןעּוט רימ :ןרעדנַא םּוצ רענייא טגָאזעג ןּבָאה יז ןוא* .ןטלַאהַאּב ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןענייז ןוא ,ןטרָאד

 ודנוא טעװ ,ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןויּב ןטרַאװ ןלעװ רימ זַא .ןנײװש רימ ןוא ,הרושב ןּופ גָאט ַא זיא גָאט רעקיטנַײה

 .ךלמ ןּופ ויוה ןיא ןלייצרעד ןּוא ןײגנײרַא רימָאל ןּוא ,דנּוצַא טמוק םּורד .ףָארטש ַא ןפערט

 רימ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,טלייצרעד יז ןּבָאה יז ןוא ,טָאטש ןופ טיילרעיוט יד ּוצ ןפּורעג ןּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ייז ןענייו יי

 ןענייז דרעפ יד רָאנ ;ןשטנעמ ַא ןּופ לוק ןייק ןּוא ןַאמ ןייק אטינ זיא ןטרָאד טשרע ,םֶרַא ןופ רעגַאל ןיא ןעמוקעג ןענייז

 .ןעוועג ןענייז ייז יוו ױזַא ןטלעצעג יד ןּוא ,ןדנובעגוצ ןענייז ןעלוייא יד ןּוא ,ןדנובעגוצ



2 ,1 ,1 | 

 א ףלמה םקנ :הָמיִנִּפ ךלמה תי וריצה םירעשה ארק |
 | ושעהרשא תא םֶכָל אָניהְדינַא  ויָָבֲע-לָא לָמאֹּג הלל
 הדָנֲחַמַה-ךֵמ וָאְצו ּונְחַנֲא םיִכֵעְרייִּכ ופדי םרא ול
 םבׂשְּמִתַנְ ריִעָהְדִמ ואיי רמאל הָדָׂשרב הבחהל
 + דחקו מא יְדָבֲעְמ דָחֶא ןענ :אָבְנ ריעָה-לֶאְו םיס
 דָב--ּרָאְׁשִנ רֶׁשֲא םירָאְשנה םיסופה-ךמ הָׁשִמֲח אָנ
 -כָכְּכ םֶּנִה ּהָביּורֲאְׁשנ רֶׁשֲא ֵאָרְׂשִי ומֲהֹר-לָכְּכ םּנִה

 יי יִנָׁש וחקמ :הֶאְרְ החלשנ ּומָּת-רֶׁשֲא לארש ןמה =
 רֶמאֵל םראההנהמ יִרֲחַא למה חלֶשיַו םיפוס בָכְב
 וט ₪ דריה הגהְו (דריהידע םֶהיֵרֲחַא וכל אר וכל
 ובשיו םזּפְמהְּב םֶרָא וכיִלָשַהרֶשָא םיִלָכְו םיִדְגְב הֶאְלְמ
 ₪ ץדנחמ תא וובמ םֶעָה אצמ + ךלֶמִל ודענ םיִכָאְלמַה
 ילָקָשְּב םירעש םִיָתאָסְו לֶקָׁשְּב תלטדהאס יה םרא
 : ןעשנ רֶׁשֲא שילשה"תֶא דיקפה לֶּמַהְו :הָוהְי רבדּכ
 רֶׁשֲאַּכ תמו רַעֵׁשַּב םִעָה מְרִי -ַעְׁשַה--לַע ֹודָילַע
 חייו ;ויָלֵא למה תֶרֶרְּב רֶבִּד רֶׁשֲא םיִהלֶאָה שיא רב
 םירעש םִיִלאָמ רמאל ְךֵלֶמַ-לֶא םימלָאָה ׁשיִא רֵּבְַּכ
 רַעַׁשְּב רֶהֶמ תֶעְּכ הָיְהִי לֵקָׁשְּכ תפסו לֶקָׁשְּב
 < קדנהו מאיו םיִהלֶאה שיאתֶא שילָשה ןעו וחמש
 רטא הוה רב החיה םימשב תֹוּבִרָא הֵׂשֹע הוה
 5 וסמריו ןּכ ולחיהמ :לכאת אל םׁשִמּו ךיָלעְּב הָאֹר וה
 | ;תֶמָ רַעַׁשַּב םָעָה ותֹא

. 
 * מאל | הָנְּב--תֶא הנָחָה-רֶׁשֲא הֶׁשֲאָה-לֶא רָכד עֶׁשיִלַאַו
 הָוהְי אָרְקייִּכ יִּגָת רָשַאְּפ ירו ךַתיִבּו יִתֶא יכלו ימוק
 ַּד דוד ב ;הדָשָאָה םֶקָּתַו + :םינש עכש ץרָאָה-לֶא אבינו בעל

 נָתַו ּהָתיִבּו איה דלתו םיהלֶאה שיא רבְדַּכ שעתו

 'א םוקמב ה | 'בי גאדקוו אמ אי , 1

 יק תא 4 ,ח ןאכ דע 2

 יק םוסחב ש 2 ןמה גי 'ק הדשב
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 -עגנָא טָאה עמ ןוא ,ןפורעג טיילרעיוט יד ןּבָאה יי
 -םיוא ךלמ רעד זיא *  .ויוה סכלמ ןיא קינייוועניא טגָאז
 ענייז ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,טכַאנ רעד ןיא ןענַאטשעג
 זדנוא ןּבָאה םימרָא יד סָאװ ןגָאז ְךייַא רימָאל :טכענק

 \ ןענײז םּורד ,עקירעגנוה ןענייו רימ זַא ןסײװ ייז :ןָאטעג ָאד
 ,דלעפ ןיא ןטלַאהַאּב וצ ךיז רענַאל ןּופ ןעגנַאגעגסױרַא ייז
 ןלעוו יװַא ,טָאטש ןופ ןײגסױרַא ןלעוו ײז יװ :ןגָאז ּוצ יװַא
 ןײגנײרַא ןלעו + רימ ןּוא ,טייהרעקידעבעל ןּפַאכ ײז רימ

 .טָאטש ןיא |

 ןוא טכענק ענייז ןופ רענייא ןפּורעגנָא ךיז טָאה י*
 ףניפ ןעמענ ,ךיד טעּב ךיא ,ןעמ לָאז ָאט :טנָאזעג טָאה
  ײז-ןּבילּבעג אד ןענייז סָאװ דרעפ ענעּבילּבעג יד ןּופ
 סָאװ לארשי ןופ ןומה רעצנַאג רעד יװ ױזַא ךָאד ןענייז

 רעצנַאג רעד יװ יוזָא ךָאד ןענייז יז ;ןּבילּבעג ָאד ןענייז

 .ןעו ןוא ןקיש רימָאל ןוא-סיוא ןעייג סָאװ לארשי ןופ ןומה |
 ןּוא ,דרעפ טימ ןגעװטײר ײװצ ןעמונעג יז ןּבָאה י*

 יװַא ,םֶרַא ןופ ליח םעד ךָאנ טקישעג יז טָאה ךלמ רעד

 | |  .טעו ןוא טייג :ןגָאז וצ

 = רעד טשרע ;ןדרי ןויב יז ךָאנ ןעגנַאנעג ייז ןענייז :*

 םיִמְרַא יד סָאװ ןכַאז ןוא םידגב טימ לּופ זיא געװ רעצנַאג

 יד ןּבָאה .שינעלײַא רעײז ןיא ןפרָאװעגקעװַא ןּבָאה

 .ךלמ.םעד טלייצרעד ןּבָאה ןוא ,טרעקעגמוא ךיז םיחּולש

 .ןּבָאה ײז ןוא ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןעגנַאגעגסױרַא זיא י*

 לעמלמעו הֶאְס ַא ןוא ;םָרַא ןופ רעגַאל םעד טביורעגסיוא
 .טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,לקָׁש ַא רַאּפ ןטשרעג הָאְס יןוִצ ןּוא ,לקָש א רַאפ ןרָאװעג ויא

 רעביא ,טנַאה ןייז ףיוא טנעלעגנָא ןעװעג ויא רע סָאװ ןַאמטּפױה םעד טצעועופיוא טָאה ךלמ רעד ןּוא יי
 | טעג רעד טדערעג טָאה סע יװ יװַא .ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,רעיוט ןיא ןטערטעצ קלָאפ סָאד םיא טָאה .רעיוט םעד
 רעד זַא ,ןעװעג זיא סע םורָאװ ** .םיא ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה ךלמ רעד ןעוו טדערעג טָאה רע סָאװ ,ןַאמ רעכעל
 | -למעז הֶאְס ַא א ןוא ,לקָש ַא רַאפ ןייז ןלעװ ןטשרעג הָאְס ייווצ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ךלמ םּוצ טדערעג טָאה ןַאמ רעכעלטעג

 ןכעלטעג םּוצ ןפורעגּפָא ךיז ןַאמטּפױה רעד טָאה*  ,ןֹורמֹוש ןּופ רעיוט ןיא טייצ רעד ןיא ןגרָאמ ,לקָש ַא רַאפ לעמ
 טָאה ?רַאז עקיזָאדיד יװ יװַא ןעשעג ןעד ןעק ,למיה ןיא רעטצנעפ ןכַאמ לָאז טָאג וליפַא ןּוא ;טגָאזענ טָאה ןוא ,ןַאמ
 ,טינ וטסעוו ןופרעד ןסע רעּבָא ,ןגיוא ענייד טימ ןעז וטסעוו טָא :טגָאזעג רע

 .:ןּברָאטשעג ויא רע ןוא ,רעיוט ןיא ןטערטעצ םיא טָאה

 קלָאפ סָאד ןוא ןעשענ ױזַא זיא םיא ןּוא **

 ןוא ףיוא ייטש :ןגָאז וצ ױזַא ,ןוז ריא טכַאמעג קידעּבעל טָאה רע סָאװ יורפ רעד ּוצ טדערעג טָאה עֶשילֶא ןּוא חה
 ,רעגנוה-ַא . ןפורעג טָאה טָאג םורָאװ ,ןטלַאהפיוא דו טסעוו ּוד ּווו ףיוא ךיז טלַאה ןוא ,טניועגויוה ןייד ןּוא ּוד ,ייג

 - .רָאי ןּביז ףיוא דנַאל ןרעביא ךיוא טמוק רע ןוא

 טימ ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ןָאטעג טָאה ןּוא ,ןענַאטשעגפיױא יורפ יד זיא * |
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 ןופ דנַאל ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה ןוא ,טניזעגזיוה ריא

 יד ןּופ ףוָס םּוצ ןעוועג זיא סע ןּוא* .רָאי ןּביז םיתשלפ יד

 יד ןופ דנַאל ןופ טרעקעומוא ךיז יורפ יד טָאה ,רָאי ןביז

 ןגעװ ךלמ םוצ ןעיירש ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז ןוא ,םיּתשִלּפ

 דָארג טָאה ךלמ רעד ןּוא* .דלעפ ריא ןגעוו ןּוא זיוה ריא

 ױזַא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןּופ גנו םעד יּוחיִג ּוצ טדערעג

 סָאװ ןכַאז עסיורנ עלַא טשרָאקַא רימ לייצרעד :ןגָאז וצ

 -רעד רע יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא* .ןָאטעג טָאה עָשילֶא

 טכַאמעג קידעּבעל טָאה רע זַא ,ךלמ םעד יוזָא טלייצ

 דעג קידעּבעל טָאה רע סָאװ יורפ יד טשרע ,ןטיוט םעד

 ןגעװ ןּוא זיוה ריא ןגעוו ךלמ םּוצ טיירש ,ןּוז ריא-טכַאמ

 זיא סָאד ,ךלמ רַאה ןיימ :טנָאוענ יֹזחיִג טָאה .דלעפ .ריא

 קידעּבעל טָאה עֶשילֶא סָאװ ןּוז ריא זיא סָאד ןּוא ,יורפ יד

 ןוא ,יורפ יד טנערפעגסיוא ךלמ רעד טָאה ..טכַאמעג

 -עגטימ ריא טָאה ךלמ רעד ןּוא .טלייצרעד םיא .טָאה יו
 סָאװ ץלַא םּוא .רעק :ןגָאז ּוצ יוזא ,רענידפיוה א ןּבעג

 ןופ ,דלעפ םעד ןופ ןשינעמּוקנײַא עלַא ןוא ,סריא זיא

 זיב ג ןוא דנַאל סָאד  ןזָאלרַאפ ט טָאה יז סָאװ גָאט םעד

 | | | .דנּוצֲא |

 דַדַהְרִּב ןוא :קֶׂשָמִד ןייק ןעמוקעג זיא עֶׁשילָא ןואי
 טלייצרעד םיא זיא ;קנַארק ןעװענ זיא םֶרַא ןופ. ךלמ רעד |

 ןעמוקעג זיא ןַאמ רעכעלטעג רעד :ןָאז ּוצ יװַא ;ןרָאװעג
 ןייד ןיא םענ :ןלָאָזַח ּוצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה< .רעהַא
 ןּוא ,ןַאמ ןכעלטעג םעד ןגעקטנַא ייג ןוא ,הנתמ ַא טנַאה

 ךיא לעװ :ןגָאז ּוצ יױזַא ,טָאג ייב םיא ךרּוד ןוערפ .טסלָאו |

 !טּפַאשקנַארק רעקיוָאדרעד ןּופ ןרעוו ןוענעג

 ַא ןעמּונענטימ טָאה רע ןוא ,ןגעקטנַא םיא ןעגנַאנעג לֵאְוַח זיא

 םיִנָׁש עבש הצקמ יה ּ!םיִנָׁש עַבֶׁש םיִּתָׁשְלִּפְדִרֶאְּב ג
 ךלמַהלֶא צל } אַצַתַו םיתשלפ ץְרָאֵמ השאה בֶׁשֵּתַו -
 יחיא רֵּבַרְמ ְךֵלֶּמְַו  ּ!הְרָׂשי-לֶאְו הָתיִב-לֶא ד

 תֹולְַֹה-לָּכ תא יל אָנ-הרַּפַמ רֶמאֵל םיִהֹלֶאָה-ׁשיִא רע
 -רֶׁשֲא תא למל רַּפַסְמ אה יהי :עֶׁשיִלָא הֶׂשָעירֶׁשֲא
 הָנְּב--תֶא הָיָחָה-רֶׁשֲא השאה הֵנהְו תַּמַה--תֶא הָיָחָה
 ינדַא זֲחּנ מאי הָדָׂש-לַעְהָתיֵּבילַע ְךלֶּמַה-לֶא תקעצ

 לאט :עַשיִלֶא הָיחֶהירׁשֲא בדה הֶׂשִאָה תאו ךלמה י
 דָחֶא סיִרָס למה ּהָלְִִתו וֶלרּפַסִתַו השאל למה

 הֶדָּׂשַה תַאּובְת-לְּכִאְו טלירָׁשַאלּכ-תֶא ביִׁשָ רמאל |
 עָשיִלֶא אב === .ּוהָּתָע-דַעְו ץֶרָאָה-תֶא הָבְוָע םֹיִמ ז

 שיא אפ רמאל לידי הלח םֶראיַדַלִמ דֶדָהְדִבוקְׂשֶּמד |
 דָיְּב חַק לֵאהְֲח-לֶא דֶלֶּפִה רֶמאֹנ :הָנַהיֲע םיִהלֶאָה ח

 התא תָשרְדְו םיהלֶאָה שיא תאֵרְקִל ךלו הָחְנִמ
 ותארקל לֵאְזַח ךלוו :הָז יִלָחִמ היחֶאה רמאל ֹותֹואְמ
 "מג םִיעָּבְרַא אָשמ קמ .בּוטדלִכו ֹודָיְב הָחְנִמ חי
 טְרָא-ךֶלֶמ רקהה נב מאה ויָָפְל דמעוו אביו

 וְלֵא ֶמאֹּנ :הֶז יִלֲחְמ הָיְחֶאָה רמאל לילַא ינתְלש י
 = תרֹמיייּכ הוה ינארהְו הָיְחִת הָיְח אְלְדרַמָא ךל עֶׁשילָא
 -:םיִהלָאָה שיא ָךְבָיו שָבדדע םשוו ויְנְפתֶא דמעיו :תּומָי א
 תרא יִּתְעַדָי יִּכ רמאף הכב ינֹדֲא עודמ לאח רָמאּו גי

 חַּלַׁשְּת םֶהיֵרְצְבִמ הָעְר לֵאָרְׂשִי נבל לָשֲַת-רֶׁשֲא
 םֶהיֵתְָהְׁשֶּרּת םֶהיֵלְלֶעְ גיֲהַּת בֶרָחַּב םֶהיִרְחְּו שאב

 ;רֶשַעְי יפ םֶלָּכַה ל ףדבע המ יִּכ לאהְוח רמאיו :ַעֵּקַבְּת *
 ּףתֶא הָוהְי ינארה עֶׁשילָא רֶמאַֹּו הוה לודגה רֶבָּדַה

. = 

 וינדאהלָא אב עֶׁשילֶא תא | ךלמ :םֶרָא--לַע ךלמ די
 קרח ל רַמָא רָמא עלא ףל רָמָא-המ ול רמא

 . קל  הקסמא 'ו

 .ןּופ סטוג סָאדלַא ןופ ןּוא ,טנַאה ןייז ןיא הנתמ ַא

 ןוז ןייד :טגָאזעג טָאה ןּוא , םיא ראפ טלעטשענ ךיז טָאה ןּוא ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ןעלמעק קיצרעפ ןּופ אשמ ַא ,קֶׂשָמ יַד

 "קנַארק רעקיזָאדרעד ןּופ ןרעװ ןוענעג ךיא לעװ ;ןנָאז ּוצ לוזָא ,ריד ּוצ טקישעג ךימ טָאה םֶרַא ןּופ ךלמ רעד דדַהְרב

 :םיא ּוצ גָאז יינ :טגָאזעג םיא ןצ עָשילֶא טָאה 10 ?טפַאש

 .ןּברַאטש רע טעװ ןברַאטש זו א
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 ןיװַאּב .רימ טָאה טָאג רעּבָא ;ןרעװ ןזענעג וטסעװ ןוענעג

 רעכעלטעג רעד ןוא ;טמעשרַאפ ךיז טָאה רע ויּב טכַארטַאב ןםיא 1 ןוא ,םינפ יו טלעטשעגנָא טָאה רע ןּוא יי |

 .טנייוועג טָאה ןַאמ

 נָא טסעוו ּוד סָאװ יב סָאד סייוו ךיא לײװ :טנָאזעג רע טָאה ?רַאה ןיימ טנייוו סָאװרַאפ :טגָאזעג למ טָאהי =

 ןטימ ןעגרה וטסעוו טײלעגנּוי ערעײז ןוא ,רעייפ ןיא ןזָאלקעװַא וטסעוו ןעגנוטסעפ ערעייו .לארשי ןּופ רעדניק יד - ןָאט

 לֵאָוַח טָאה .ןטלַאפשפיוא וטסעוו עקידעגָארט ערעייז ןּוא ,ןקאהעצ ּוטסעװ רעדניק ענילק ערעייז ןּוא ,דרעווש

 טָאג :טגָאזעג ץֶשילֲא טָאה ראו עסיורג עקיזָאדיד ןָאט לָאז רע וַא ,טנוה רעד טכענק ןייד זיא רעװ רעּבָא :טנָאועג

 .םָרֵא רעּביא ךלמ םעד יװ ךיד ןויוועג רימ טָאה

 עֶשילֶא טָאה סָאװ :טגערפעג םיא רע טָאה ;רַאה ןייז ּוצ ןעמוקעג זיא ןּוא ,ןעֶָשילָא ןּופ ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא + |

 .ןרעוו ןזענעג וטסעוו ןוענעג ,טגָאזעג רימ טָאה רע :טגָאזעג רע טָאה ?טגָאזעג



 | 298 ,ח |

 ו שבב - לָבְסִ ֵּבְכַּטַה ! חש תלחפמ המ הית
 = = ?יֶתְסִּת לֵאהַח למ תמו דנָּפַלַע שרפיו
 יט טַפָשיהְו לאש ךֶלֶמ ג בָאְלַאְדְּב םֶרויְל שמָח תנשבו |

 י ךָּמ !הָרּוהְיְךֶלֶמ טֵּפְׁשוהְיְדִּב םֶרֹוהְי למי הָדֹוהְי ךֶלֶמ
 ְךקֶמ הגש הָנֹמְׁשּו וְָלְמִב הָיָה הָנָׁש םיתשו םישלש
 יי תיֵבוׂשָע רֶׁשֲאַּכ לַאְרְשי יִכְלַמ \ ףרדב דל :םֶלָשּורב
 יִניִעְּב עַרָה .שעיו הָׁשִאָל ולהַתִַיַה בָאְחַא-תַּב יִּכ בָאְחַא
 טי וי ןעמל הָדוהי--תֶא תיִהְׁשַהְל ; הוי הָבֶא"אלְו :הוהי
 ;םיִמָיַה-לָּכ וינבלו רינ יל תקל ול--רַמָא רשאפ ּדְבַע
 : טםֶהיֵלֲע וכלממ הדוהידדדו  תחתמ  םודָא עפ וימָיְּב
 אכ תטוחחוהו מע בָכְרֶהְילְכְו הָריִפָצ םֶרֹוי רבע 5 :ךלמ
 = םֶכְרַה יִרְׂש תא ללא ביפפה םֹודָא-תֶא הָכִיַו ה דליל םס
 בכ דע הָדּוהְיידַי תחפמ םודָא עשְפיו ;ויָלָהאָל םִצָה ם
 כ ירמ רַתָיו !איִּהַה 'תֶעָּב תובל עָשפת זַא הוה םייה
 | ירד רפַמ-לַע םיִבּותְּכ .םהדאלֲה הָׂשָע רֶׁשֲא-לָבו םֶרֹוי
 דכ רבו יָתֹבֲא-םִע טרי םַּכְׂשּ -הָדּוהְי יכְלַמְל םיִמָיה
 - תחת נב והיזחא למ דוד ריִעְּב ויָתֹבֲא-םִע
 הכ לארי ל בָאחַאְדִּב םֶרֹיְל הָנְׁש הָרְׂשֶעייִּתׁש-תַנׁשַּ
 מ ׁשַּתְשּויִרְׂשֶעְדִב .:הָרּוהְי דלמ םֶרהְיִדִב ּוהָיְֲַא .דלמ
 . שֵׁשְו םָלָּׁוריִּב ּךֶלֶמ תַלַא הָנָׁשְווכְְמִב ּוהָיחֲא הָָׁש
 ד = פ תיַּמ דב למ - :לאְרְשי למ יֵרְמָע"תַּ והיָלַתע מא

 ןֶתִח יִּכ םָאְחִא תיֵכְּכ .הָורְי ינעְּב עֶרֶח .שעו בָאְחִא
 הנ זיְמתְלִּמַל באְחַאְדִּב םֶהֹוי-תֶא לה | :אוה ֿבָאְחַא-תיֵּת
 :םֶרותֶא םימרָא וכי דַעְלִג תַמְרְּב םֶהֵא-דלַמ לאחים
 טכ שא םיִּכַּמַהִמ לאָטְריִב אָּפרְּתִהְל .ךלפה םִדי בש
 םֶרֶא ַא דלמ ל לאמא מַה הָמְרְּב םיִּמַרָא וְכִי

 | "ראק אכ יב א"סב טי : ק םנש ה
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 ןעמונעג רע טָאה ,נרָאמ ףיוא ןעװעג זיא סע ןואי*
 זרָאּפ ןוא-,רעסַאוו ןיא טקניטעגנייַא ןּוא ךוטקירטש סָאד
 לֵאְוַח ןוא .ןּברָאטשעג ויא רע ןוא ,םינפ ןייז ףיוא טיירפש
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זי זיא

 ןבָאָחֶא ןופ ןוז םעד םֶרֹי ןּופ רָאי ןטפניפ ןיא ןּוא 16

 ךלמ רעד ןעוועג זיא טְפָׁשֹוהי ןעוו לארשי ןופ ךלמ םעד |
 ןופ ךלמ םעד טְפָׁשֹוהי ןּופ ןּוז רעד םֶרֹוהְי ויא ,הדּוהי ןּופ
 = רע יא .רֶאי קיסיירד ןוא ייווצי = .ךלמ ןרָאװעג הדּוהי
 טָאה ראי טכַא ןוא ,ךלמ ןרָאװעג ןיא רע זַא ,ןעװעג טלַא
 ןיא ןעננַאגעג זיא רע ןוא * ..םִיִלָשּורְי ןיא .טגיניקעג רע
 ןּופ זיוה סָאד יװ יװַא ,לארשי ןופ םיכלמ יד ןּופ געװ םעד
 סבָאְחַא .טַאהעג- טָאה רע םורָאװ :;ןָאטעג טָאה בָאְחַא

 יא סָאװ ןָאטעֶג .טָאה רע ןוא .
 .דעג שנ טָאה טָאג רעּבָא <  .טָא

 ,ןגעװ סדוד טכענק ןייז ןופ הדּוהי ןעגנערּבמּוא טלָאװ
 ענייז ןוא םיא מע וצ .,טנָאועגוצ םיא טָאה רע יװ יוװַא
 57 ה טעטש .געט עלַא טכיל ַא רעדעק

 רעטנוא ופי .ןלַאפעגּפָא םֹודָא זיא געט .ענַיז ןיא =!
 ךיז רעּביא טכַאמעג ןּבָאה ייז ןוא ,הדּוהי ןופ טנַאה רעד
 ןוא :,ריִעָצ ןייק ןעגנַאגעגרעּבירַא םָרֹוי זיא * = .ךלמ ַא
 ייב ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןּוא ,םיא טימ ןגעװטייה עלַא
 | *מֹורַא םיא ןּבָאה סָאװ םימֹודַא יד ןגָאלשעג טָאה ןּוא ,טכַאנ
 סָאד ןּוא ;ןגעװטײר יד ןופ טיילטפיוה יד ןּוא ,טלגנירעג
 םֹוּדֶא רעּבָא = = ,ןטלעצעג ענייז ּוצ ןפָאלטנַא זיא קלָאפ
 ףוא ןיב הדוהי יןופ טנַאה רעד רעטנוא ןופ ןלַאפעפָא ןיא

 | | .הָנבְל ןלַאפעגּפָא זיא טײצ רענעגייא רעד ןיא לָאמסנעד .גָאט ןקיטנייה
 רטױצי יד ךופ ךוב יא ןבירטאב וש דוא סָאד טעו טָאה ורעו סָאװ ןץלַא ןּוא ,ןעמְרֹו ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןוא 4

 .הדוהי ןופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשעג

 דוד ןיא .ןרעטלע ענייז פעל ןרָאװעג ןבָארזַאב ויא רע ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילענ ךיז טָאה םֶרֹ ןוא\ =
 .,טרָא יז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא ּוהָיזַחַא ןוז ו ןוא .טָאטש

 ןּופ וז רעד ּוהימַא .ךלמ ןרָאװעג ןיא ,לארׂשי ןופ ךלמ םעד ,ןבָאָחַא ןופ ןוז םעד םֶרֹוי ןופ רָאי ךטפלעווצ קאפה
 | רָאי ןיא ןּוא .,ךלמ | ןרָאװעג זיא רע וא ,ןעװעג טלַא/ והָיוֲחַא ויא רָאי קיצנַאװצ ןוא יו < .הֹדּוהי ןופ ךלמ םעד םֶוה
 יא םעד יִרמָע ָע ןופ רעטכָאט יד ד ויל ןעװעג יא רעטומ יי ןּופ ןעמָאנ רעד וא .םיִלָשורי יא טניניקענ רע טָאה
 - | | | | ..לארׂשי ןופ

 ױװַא ,ט ,טָאנ ג ןופ ןוא י יד  ןיִא טכעלשו זיא סָאװ  ןאטעג טָאה ןוא ה ,זיוה סבָאְחַא ןּופ געװ םעד ןיא ןעגנַאגעג ויא רע ןּוא
 \ | | | | לווה סבָאְחַא ןופ םידייא ןַא ןעוועג זיא רע םורָאװ ,בָאְחַא ןּופ ויוה סָאד יו

 ;דָעלתומְר ןיא | :םֶרַא .ןופ .ךלמ ם םעד לוח טימ המחלמ ףיוא ןבָאָחַא ןופ ןוז םעד םֶרֹוי טימ ןָעגְנָאגעג זיא רע ןוא% = =
 יד ןּופ לאָעְרִי ןיא ןלײה ּוצ ךיז טרעקענמּוא ךיז טָאה םֶרֹוי ךלמ רעד ןוא * .ןעמָרֹוי טדנּוװרַאפ ןּבָאה םימַרַא יד ןּוא
 ,םָרַא ןופ ךלמ םעד לֵאְזַח טימ ןטלַאהעג המחלמ טָאה רע ןעוו ,הָמָר ןיא טדנוװרַאפ םיא ןּבָאה םימָרָא יד סָאװ ןדנּוװ
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 ,הדּוהי ןופ ךלמ רעד ,ןעמְרּוהי ןּופ ןּז רעד והיִזַחַא ןּוא

 ןבָאָחַא ןופ ןוז םעד םֶרֹוי ןעז ּוצ טרעדינענּפָארַא טָאה

 .קנַארק ןעוועג זיא רע ןעוו ,לאָעְרִי ןיא

 יד ןופ םענייא ןפּורעג טָאה איבנ רעד עֶשילֶא ןּוא י ₪ \

 ןָא טרּוג :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,םיאיבנ עגנו

 ןייד ןיא לייא לגירק עקיזָאדסָאד םענ ןּוא ,ןדנעל ענייד

 ןעמוק טסעוו ּוד זַא ןּוא* .דָעלְנ"תּומְר ןייק ייג ןוא ,טנַאה

 םעד טָפָשּוהְי ןופ ןוז םעד אּוהי ףיוא םּורַא ךיז קוק ,ןיהַא

 "פיוא ןכַאמ םיא ןּוא ,ןײגנײרַא טסלָאז ןּוא ;ןישמָנ ןּופ ןּוז

 ןריפנײרַא םיא טסלָאז ןּוא ,רעדירב ענייז ןשיװצ ןּופ ןייטש

 ןעמענ טסלָאז ןּוא* .רעמַאק א רעטניה רעמַאק ַא ןיא

 :ןגָאז ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןסיגפיורַא ןּוא ,לייא לגירק סָאד

 ַא רַאפ טּבלַאועג ךיד ּבָאה ךיא :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא

 טנַא ןוא ריט יד ןענעפע טסלָאז ןּוא .לארׂשי רעּביא ךלמ

 | = .ןטרַאוו טינ ןּוא ,ןפיול

 ןעגנַאגעג ,איבנ רעגנ רעד ,ןַאמרעגנש רעד זיא +

 .דָעלִג-תֹומְר ןייק

 ַא ּבָאה ךיא :טגָאזעג רע טָאה .ןציז ליח ןּופ טיילטפיוה

 ןעמעוו ּוצ :טגָאזעג אּוהְי טָאה .ןַאמטּפױה ,ריד ּוצ טרָאװ

 .ןַאמטּפױה ,ריד ּוצ :טגָאזעג רע טָאה ?ןעמעלַא ודנוא ןּופ

 ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןּוא ,ןענַאטשעגפױא רע זיא*

 ןייז ףיוא לייא סָאד ןסָאגעגפױרַא טָאה רע ןּוא .ויוה ןיא

 הוהי טגָאזעג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,ּפָאק

 ַא רַאפ טּבלָאועג ךיד ּבָאה ךיא :לארשי ןּופ טָאג רעד

 ןואי .לארשי רעּביא ,טָאג ןופ קלָאפ םעד רעּביא ךלמ

 ידּכ ,רַאה ןייד בָאְחַא ןופ ויוה סָאד ןגָאלשרעד טסלָאז

 יד טשרע ,ןעמוקעג זיא רע יװ ןּוא

 14-1 ,ט

 סבהוי-תֶא תוארל ד הוה ְךֶלֶמ טה וה
 :אוה הלחייכ לאָעְרִֶּב בָאְחַאְּב

 ּט
 . רַמאַ םיִאיִבְַה יבמ , ראק ארק איבה ןה לשל :

 ד

 ;רֶרְחְּ רח ותא קאסה מא ומ והתמחה האָב
 רַמָאהֶל ָּתְרַָאְו ושארהלע תקצו ןמֶשה-יךפ תחסלו :

 הָתְסִ תֶלָּדַה תְחַתַפ לארשלא ףלמל דְִּחַׁשְמ הוה
 אפו :דַעְלְג תמר איִבָּנַה רעה רעה יו :הָכִחְת אלו .

 - רמי שה ךיִלֵא יל רֶבָד רמא םיִבְׁשִי ליִחַה יִרש הָּנָהְ
 תב םקו :רשה ףילא רֶמאֹּו נְלְּכִמ יִמ-לֶא אוי ו

 הָוהְי רמה 5 רמאיו וׁשאֹר-לֶא ןמשה קציו הָתָיַּבַה

 :לֶאְרְשַלֶא הָוהְי םעלא ;ךלמל דיתחשמ לארשי יהלֶא
 יִדְבָע | יִמד ִּתִמַּנְ ףינדא םָאְחַא תיֵּב--תֶא הָתיִּכִהְ

 -לָּכ רַבֶאְו :לֵבָיא דימ הָוהְי יִדְבַע-לָּכ יִמְדו םיִאיִבְנַה ח
 בּזֶעְו רּוְצֶעְו ריִקְּב ןּתְִמ באְחַאְל יּתְרְכהְו בָאְחַא תיֵּב

 טָּבְניִוְב םִעְבָרְי תיֵכְּכ בָאחַא תיּב-תֶא יִּמֲתְנְ :לֶארשיּב :
 םיִבָלְּכַה ּולְכאֹי לָבְַאתֶאְו : :הָיְחַאְדְּב אָשְעַּב תיֵבְכּו י
 אּוהָיְו :םעַו תֶלֶּדַה חת ,רבק ןיאו לאעְרז קָלְֲּב אי

 -אָּב ַעּּדִמ םֹולָׁשֲה \ל רמאיו וינדא יִדְבַע-לֶא אָצְי
 -ערָא םֶּתְעִדְי םָּתַא םֶהיֵלֲא רֶמאֹּיַו ךיִלֵא הוה ענשמה

 רֶמאּו ונל אָנידְנַה רכש יִרְמאֹיַו :וחישדתאו שיאה בי

 יִתִחַׁשְמ הָוהְי רַמָא הפ רמאל יַלֵא מא תאֹוְכו תא
 מישה ֹודְנִּב שיא וחיו ּורֲהְמִיו ;לֵאָרׂשַײלָא ךלמל +

 ְךֶֶמ ּורְמאו רֶפושב ועְקְתַַו תולעמה םֶרָגלֶא ווָּתְחַת
 םריילֶא שמי טפט אּוהִי רֶׁשֹקְתִיַו :אּוהָי די

 מאיו ןידינמ אי "לע א 2 האלמ ליצכ 'ב ,ט

 ןופ ,טָאג ןּופ טכענק עלַא ןופ טּולּב םעד רַאפ ןּוא ,םיאיבנ יד טכענק עניימ ןּופ טּולּב םעד רַאפ ןייז םקונ ךיז לָאז ךיא

 רעדעווטעי ןבָאחַא ןּופ ןדיינשרַאפ לעװ ךיא ןּוא ;ןייגרעטנוא לָאז בָאְחַא ןּופ זיוה עצנַאג סָאד ןוא* .טנַאה סלבָזיא
+ : * 

 ןופ זיוה סָאד יװ ױזַא בָאְחַא ןופ זיוה סָאד ןכַאמ לעװ ךיא ןּוא * .לארׂשי ןשיווצ ,טייק ןּוא דניק ןוא ,אזיושרַאּפסנַאמ

 .ןהָיִחַא ןופ ןוז םעד ָאׁשֶעַּב ןּופ ויוה סָאד יװ ױזַא ןוא ,ןטֶבנ ןופ ןוז םעד םֶעברִי

 .ןייז טינ טעװ רעּבערגַאּב ןייק ןּוא ,לאָעְרִי ןּופ דנַאל קיטש םעד

 .ןפָאלטנַא זיא ןוא ,ריט יד טנפעעג טָאה רע ןּוא

 | א ןעלבזיא ןסע ןלעװ טניה יד ןּוא

 זיא סָאװ ןנעװ ?דירפ זיא :טנָאזעג םיא ּוצ ןעמ טָאה ;רַאה ןייז ןופ טכענק יד ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא אּוהי ןוא יי

 ןּבָאה * .ןדער ןייז ןּוא ןַאמ םעד ךָאד טנעק ריא :טגָאזעג יז וצ רע טָאה ?ריד ּוצ ןעמוקעג רענעגושמ רעקיזָאדרעד

 א וצ ױזַא ,רימ וצ טדערעג רע טָאה יױזַא ןּוא ױזַא :טגָאזעג רע טָאה .טשרָאקַא ודנוא לייצרעד !ןגיל ַא :טגָאזעג ייז

 | .לארׂשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ טּבלַאזעג ךיד ּבָאה ךיא :טנָאועג טָאג טָאה יוזַא

 רעטשרעביוא רעד ףיוא םיא רעטנוא טגײלעגרעטנוא ןּוא ,דגב ןייז רעכעלטיא ןעמונעג ןוא טליַאעג ייז ןּבָאה <

 | !ךלמ זיא אּוהְי :טגָאזעג ןוא ,רפש ןיא ןזָאלּבעג ןּבָאה יז ןוא ,פערט

 טַאהעג טָאה םֶרֹי ןּוא-- ןעמְרֹוי ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג ןישמנ ןופ ןוז םעד טְפָׁשֹוהי ןּופ ןוז רעד אּוהי טָאה יוזָא :*

 .ריְִּב ןיִּתְשִמ :טסקעט ןיא *
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 ינפמ לארשהלכ אוה דלג תַמְְּ רמש הָיְה טו
 וט לא אּפְרְתַהְלי ולמה םֶהְי בָשְו :םֶרָא לפלא
 אה

 דמ  שיִלָפ אציילַא םכשפ) שיחמא אח רמה םֶרָ

 - ₪ תָלאָעְרי ךליו אוהי בכרי :לאָעְרזִּ דו תֶכָלָל ריִָה
 ;רוארל דָרָי הלה למ | הָיוֶאְ הָמָׁש םכש םֶרְי כ
 י "תֶא אר לאָצְרֶיְּב לנמל דמע הפצה ;םֶרֹוי-תֶא
 רָמאֹר הָאֹר יִנֲא תעְפִׁש רֶמאֹּו ואֹבְּב אּודָי תַעְּפִׁש
 וי ל ;םוִלָׁשַה ךמאלו םָתאָרְקִל חַלָׁשּו בער חק םַלוהְ
 ;בולשה לֶלֶּמַה רמָאיהּכ מאל וזלאָרְקִל םופה בכר
 הפצה דג יִרְחַא-לֶא בֶק םִלָשְלּ למ אּוהָי רֶמאֹּ
 יי סוס םכר חלְׁשִּיַו :םָׁשיאֹלְו םהדדע אלמה רמאל
 רַמאַו םֹלָׁש רֶלֶּמַה רֶמָאדהְכ רמה .םֶהְלֶא אָבִּב לש
  רמאל טָפֹצַה דג +יִרחַאילֶא בֶל םולָשלּו ךלזהמ אה
 ישְמְנְדְב אּוָהָי גַהְנִמְּכ גֶהָנִמַהְו בשדאלו םהילָא-דע אָּכ
 אכ ֵּבְכִר רפא רפא  םֶרֹוהָי רֶמאֵ גה ןִֹעְנִׁשְב יִּכ
 שיא הָדּוהְי-דֵלֶמ והזחאו לֵארׂש-ֶלֶמ םֶבֹוהְי איו
 | תרובָנ תָקְלְחְּב ּוהְאָצְמַֹּו אוהי תאֵרְקִל ֹואְצָיוֹוּבְכַרְּב
 גנ ןֹלָׁשֲה רמו אּוהידתֶא םֶרֹוהְי תואר יהו :ילאעְרֶה
 הפכו ךמא לביא ינוגהדע םִלָשַה הָמ מא אּוהְ
 ג ּוהָיְוחְאְלֶא רֶמאַה סע ויִדָי םֶרֹוהְי פה םיִּפְרָה
 .דכ טְרֹוהי-תֶא ךיו תֶׂשֶקב ודי אֵּלִמ או .+הֶיִחֶא המְרמ

--%: 

 = זמ רָמאֹּה ּובְכַרְּב עֶרְכִו וָּבּלִמ יצחה אה יעז .ןיפ
 זרֹוָבָנ הָרְׂש תַקְלחְּב והֹכֹלְׁשַה אָש השלש לקְדּבהלֶא
 ירחא םידמצ םיִכְכְר תֶא הא ינֲא רמז יִּכ ילאפרזיה
 וכ בא :הֶזַד אָׂשַּמַה-תֶא רע אָׂשְנ הוה ויָבָא בָאְחַא
 הוא שמא יִתיִאַר ויִנְב ימת תֹובָ יִמָד-תֶא אל

 םולשה ןיריבס 0' יק ושלש ורכ | ק דיעול 'וט
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 ןֹוא רע ,םָרַא ןופ ךלמ םעד לֵאְוַח ןּופ דֶעלְגיתֹומָר טיהעג
 -ענמוא ךיז טָאה םֶרֹוהי ךלמ רעד ןואי* .לארׂשי ץנַאג

 יד סָאװ ןדנווו יד ןופ לאֶעְרוי ןיא ןלייה ּוצ ךיז טרעק =

 -עג המחלמ טָאה רע ןעוו ,טדנּווורַאפ םיא ןּבָאה םימַרַא
 = טָאה אּוהְי ןּוא-.םֶרֶא ןופ ךלמ םעד לֵאְוַח טימ ןטלַאה

 ןַא סױרַא טינ לָאז ,ןליװ רעַײַא זיא סָאד ביוא :טגָאועג
 .לאָעְרוִי ןיא ןגָאונָא ןייג וצ טָאטש ןּופ רענענורטנַא =

 ןוא ,ןגָאװטײר ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה אּוהי ןּוא י*
 .ןגעלעג ןטרָאד זיא םֶרֹוי לײװ ,לאָעְרזִי ןייק קעװַא זיא
 טרעדינעגּפָארַא טָאה הדוהי ןופ ךלמ רעד ּוהָּיַחַא ןוא
 .ןעמְרֹוי ןעז ּוצ

 םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעטכעו רעד ןּוא יי
 ןאּוהְי ןופ הנחמ יד ןעועג טָאה רע ןוא ,לאָעְרי ןיא םערוט
 = טָאה .ךיא עז הנחמ ַא :טנָאזעג רע טָאה .ןעמוקנָא ןייז ייּב
 ןּוא ,ןגעקטנַא ייז קיש ןוא רעטייר ַא םענ :טגָאועג םֶרֹוהְי
 ?דירפ ויא :ןנָאז רע לָאז

 םיא קעװַא דרעפ ןפיוא רעטײר רעד ויאיפי
 :טנָאזעג ךלמ רעד טָאה יװַא :טנָאזעג טָאה ןוא ,ןגעקטנַא
 טימ ןָא ךיז וטסרעק סָאװ :טנָאזעג אוהי טָאה ?דירפ ויא
 .רימ רעטניה סיוא ךיז יירד ?דירפ

 תילש רעד :ןגָאז וצ לוָזָא טגָאזעגנָא רעטכעוו רעד טָאה

 .קירוצ טינ ךיז טרעק רע רעּבַא ,ייו ויב ןעמּוקעגנָא ןיא

 .דרעפ ַא ףיוא רעטייר ןטייווצ ַא טקישעג רע טָאה *

 טָאה ױזַא :טגָאועג טָאה ןוא ,ייז וצ ןעמּוקעג זיא רע ןוא

 .רימ רעטניה סיוא ךיז יירד ?דירפ טימ ןָא ךיז וטסרעק סָאװ :טנָאזעג אּוהְי טָאה ?דירפ ויא :ךלמ רעד טגָאזעג
 .קירּוצ טינ ךיז טרעק רע רעּבָא ,ייז ּוצ זיּב ןעמוקעגנָא ויא רע :ןגָאז וצ יװַא ,טגָאזעגנָא רעטכעװ רעד טָאה י*

 .וייוורענעגושמ טּביירט רע םורָאװ ,ןישמנ ןופ ןּוז םעד אּוהְי ןּופ ןביירט סָאד יװ ױזַא זיא ןביירט סָאד ןּוא
 א לארׂשי ןּופ ךלמ רעד םֶרֹוהי ןּוא ,ןגָאװטײר ןייז טנַאּפשעגנייא ןעמ טָאה .ןייֵא ןַאּפש :טנָאזעג םָרֹוהְי טָאה *י

 םיא ןּבָאה ןוא ,ןאּוהי ןגעקטנַא סױרַא ןענייז ןוא ,ןגָאװטײר ןייז ןיא רעכעלטיא סױרַא ןענייז הדּוהי ןופ ךלמ רעד הָיַחַא
 .ילָאערול םעד תֹובְנ ןּופ דנַאל קיטש םעד ןיא ןפָארטעג

 :טרעפטנעעג רע טָאה :אּוהַי ,דירפ זיא :טגָאזעג רע טָאה יװַא ,ןאּוהְי ןעזעג טָאה םֶרֹוהְי יװ ,ןעװעג זיא סע ןוא" |

 ?ןפושיּכ ליפ עריא ןּוא ןעלבָויא רעטימ ןייד ןּופ ןתונז יד ייּב ,דירפ רַאּפ סָאװ

 !ּוהָיזֲחַא ,גּורטַאּב :ןּוהָיוַחַא ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,ןפָאלטנַא ויא ןוא ,טנעה ענייז טעוועריקרַאּפ םֶרֹוהְי טָאה י*
 לייפ יד ןּוא ,סמערָא ענייז ןשיווצ ןעמרוהי ןפָארטעג טָאה ןוא ,ןגיוב םעד טנַאה ןייז טימ ןגיוצעגנָא טָאה אּוהי ןוא + =

 רֵקֹדְּב וצ טגָאועג רע טָאה 2 .ןגָאװטײר ןייז ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע ןּוא ,ןצרַאה ןכרוד ןעגנַאגעגסױרַא םיא זיא

 ןענייז וד ןוא ךיא יװ קנעדעג םורָאװ .ילָאערוי םעד תֹובָנ ןופ דלעפ קיטש םעד ןיא קעװַא םיא ףרַאװ ,םענ :ןטצלע ןייו
 ךיא ,רָאװרַאפ י* + 1 ד .האובנ עקיזָאדיד םיא ףיוא ןביוהעגפיוא טָאה טָאג ןּוא ,ןבָאחַא רעטָאפ ןייז רעטניה ךנַאנַאּב ןטירעג
 ריד לעװ ךיא ןוא ,טָאג טגָאז ,רעדניק ענייז ןופ טולב סָאד ןּוא ,ןתֹובָנ ןופ טּולּב סָאד ןעזעג ןטכענ ּבָאה
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 ןוא .טָאג טגָאז ,דנַאל קיטש ןקיוָאדמעד ןיא ןלָאצּפָא

 ױזַא ,דנַאל קיטש םעד ןיא קעװַא םיא ףרַאװ ,םענ דנּוצַא

 / 9% .טָאג ןופ טרָאװ סָאד יװ

 -רעד טָאה הדּוהי ןּופ ךלמ רעד ּוהָיזַחַא יװ ןּוא = =

 רעּבָא .זױהנטרָאג םעד ךרוד ןפָאלטנַא רע זיא ױזַא ,ןעו <

 םיא טנָאלש :טגָאזעג טָאה ןּוא ,טנָאיעגכָאנ םיא טָאה אּוהִי

 ףיוא ןנָאלשעג םיא ןּבָאה ייז ןּואנ .ןגָאװטײר ןפיוא ךיוא

 זיא רע ןּוא .םֶעְלבִי ןבעל סָאװ ריג ןּופ גנַאגפױרַא םעד

 ןוא * .ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא ןּוא ,ודנמ ןייק ןפָאלטנַא |

 ,םִיַלָשּורְי ןייק ןריפוצ טכַארּבעג םיא ןּבָאה טכענק ענייז

 ןרעטלע ענייו ןבעל רבק ןייז ןיא ןּבָארְגַאּב םיא ןּבָאה ןּוא

 | .טָאטש-סדוד ןיא

 ןבָאְחַא ןופ ןוז םעד םֶרֹוי ןּופ רָאי ןטפלע ןיא ןוא* =

 .הדוהי רעביא ךלמ ןרָאװעג הָיזַחַא זיא

 לביא ןוא .לאָצְרַ ןייק ןעמוקעג זיא אּוהְי ןּוא +י
 ףיוא ּברַאפ ןָאטעגּפױרַא טָאה יז ןּוא ,טרעהרעד טָאה
 -עגסױרַא ןּוא ,ּפָאק ריא טצּופרַאּפ טָאה ןּוא ,ןגיוא עריא
 ןעמּוקעגנײרַא זיא אּוהָי יװ ןּוא** .רעטצנעפ ןכרּוד טקּוק
 רעד אירמז טכַאמ סָאװ :טנָאזעג יז טָאה יװַא ,רעיוט ןיא
 ?רַאה ןייז ןופ רעדרעמ

 ,רעטצנעפ םּוצ םינפ ןייז ןביוהעגפיוא רע טָאה
 -סיִורָא ןּבָאה ?רעװ ,רימ טימ זיא רעוו :טגָאזעג טָאה ןוא
 רע .רענידפיוה יירד ייווצ םיא ּוצ טקוקעג
 יּפָארַא יז ןּבָאה לז ןוא .ּפָארַא יז טרעדיילש :טגָאז

 טצירפשעגפיורָא טָאה טּולּב ריא ןופ ןּוא ;טרעדיילשעג
 יז טָאה עמ ןוא .דרעפ יד .ףיוא ןוא טנַאװ רעד ףיוא
 - .ןטערטעצ

 !הָנָסְמְרִיַ םיִסיּטַה דל

 עג רע טָאה"

 ּוהכלְׁשַה אָׂש הִֶּעְוִהָודְיםֶאָנ תא הָקָלְחּב דל יִתְמְלשו
 נו האָר הָדּוהידלִמ הָיוחאו :הוה רָבְדִּכ הָקְלָחַב וכ

 והָּכַה ותאדסנ רמאיו אּוהי ויִדָחֶא ףלר' ןגה תיִּכ דרד
 ודנִמ סנה םֶפְלְבִי-תֶא רֶׁשֲא לוניהלעמב הֶבָּכְרִּמַה-לֶא

 ותא ורב | .הָמָלָׁשיהְוויָדְבִע וָתֹא ּובָּכְרַיַו :םָׁש תֶמַּו חכ
 הֵרְׂשֶע-תַחַא תנשבו = זֶדְד ריִעְּב ויָתֹבֲא-םִע ותְרָבְִּב טכ
 תו +הדוהיהלע הז למ בָאְחְאְרְּב םֶרֹויְל הָנָׁש ל

 בֶטיֵתַו הינע ךוּפְּכ םָָׂתַו הָעְמְש ליאו הלאערז אּוהָי
 רַעָׁשַב אָּב אוהיו :ןילחה דַעְּב ףֵקְׁשַּתַו הָשארחתַא אל
 ןופחההלא 3 וינָפ אָשיו :וָנֹדֲא גרה ירמז םולשַה רֶמאֵּתַו בל

 ;םיִסיִרָס השלש םִינָׁש וילא ופוקשיו יִמ יתא יִמ רמא"ו
 לא רקהלֶא המדמ וי קוטמשיו והוטמש רֶמאַֹּו גל

 אודקפ רמאל תשיו לכאיו אלו |
 וכל זאיה ךלמ"תב יִּ ָתֹוְבַקְו אזה הָרורֲאָה-תֶא הל

 תופָכְ ילנה תֶלְִלְַה-םִא יִּכ הב ואצמדאלו הָרְכָלְל
 רֶׁשֲא אוה הָוהְי-רַבְּד מא ל ודיגו ובשח 1 :םירוה ול

 כאשר קח רמאל יִבָשּתַה והָילַא יָּדְכַעידיְּב רב
 לֶבֹויִא תלכנ חו :לֶבְזיִא רָשְּבְדתֶא םיִבָלְּכַה ולְבאָי ל

 מאא רֶׁשֲא א לאָז ָלָהְּב הרשה יִנְּפ-לַע ןמְַּ
 | | ולא תאו

 זביפס אורי בתכו ןורמשב םיִנָּב םיִצְבִׁש אחא א
 םינְמֶאָה-לֶאְו םינקזה לאָעְרוי יִרָׂשילֶא ןורמש חלשוו

 | םֶכְתִאְו םָליֵלֲא ; יה רֶפַּמַה אֹבְּכ הָּתִַעְו ;רְמאָל בָאְחַא כ
 :קשנהְו רֶצְבִמ ריִעְו םיִסּּטַהְו בֶכָרָה םֶכָּתִאְו םכינךא יִנְּב

 תוכל םחְמְשו םָכיְדֶא יִנְבִמ רֶׁשּיְַו בוטה םֶתיֵאְרּו ג
 ורמאמ ראָמ דָאְמ ואְרּ :םכיִנְדא א תגיע ומָחְלהְ ויָבָא ד

 ק התיהח "9  יק הוטמש 'ג5 ,ט

 ,ךייַא עב ךיא ,טַאטשַאּב :טגָאועג טָאה רע ןוא ,ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה ןוא ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןוא* =
 --" .יז זיא רעטכָאט סכלמ ַא םורָאװ ,יז טּבָארגַאּב ןּוא ,ענעטלָאשרַאפ עקיזָאדיד |

 ןּוא ,סיפ יד ןּוא ,ןּברַאש םעד ווולב יוו ,ןענופעג טינ ריא ןופ רעמ ןּבָאה יז רעּבָא ,ןּבָארנַאּב יז ןעגנַאגעג ייז ןענייז *
 .ןכעלפטנַאה יד

 .ןעלבזיא ןופ שיילפ סָאד ןסע טניה יד ןלעוו לאָעְרי

 טרָאװ סָאד זיא סָאד :טגָאזעג רע טָאה .טל"צרעד םיא ןּבָאה ןוא ,טרעקעגמוא ךיז ליז ןּבָאה י*-
 ןופ דנַאל קיטש םעד .ןיא :ןגָאז ּוצ יױזַא ,יּבשִּת םעד ּוהָיִלֲא טכענק ןַײז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ טָאג ןּופ

 דנַאל קיטש ןפיוא ןייז טעוו ןעלבזיא ןּופ בייל רעטיוט רעד ןּוא יז
 .לגְויא זיא סָאד :ןגָאז ןענעק טינ טעוו עמ א ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא טסימ יוו ױזַא לאָצְרִוי ןופ

 יד וצ ןורמוש ןייק טקישעג טָאה ןוא , ווירב ןבירשעג אּוהְי טָאה .ןורמוש ןיא ןיו קיצעביז טַאהעג טָאה בָאְחַא ןּוא . |

 ,דנּוצַא ןּוא * .:ןגָאז וצ ױזַא ,ןבָאחַא ייב רעיצרעד ןעוועג ןענייז סָאװ יד ּוצ ןוא ,עטסטלע יד ,לאָצְרְִי ןופ ןרַאה

 -טייר ָאד ןענייז ךייַא ייב ןוא ,רַאה רעייַא ןּופ ןיז יד ןענייז ךייַא ייּב יװ יװַא ,ווירב רעקיזָאדרעד ךייַא וצ טמוק סע יו
 ןּוא ,ןיז סרַאה רעײַא ןופ ןטסכיילג ןוא ןטסעּב םעד ןעז ריא טלָאזי .ןפַאװ ןוא טָאטשגנּוטסעּפ ַא ןוא ,דרעפ ןוא ןגעוװ
 .זיוה סרַאה רעיא רַאפ המחלמ טלַאה ןּוא ;ןָארט סרעטָאפ ןייז ףיוא ןצעזפױרַא

 רַאפ ןענַאטשַאב טינ .םיכלמ ײװצ יד ענו טָא :טגָאזעג ןּבָאה יוז ןּוא ,ןגירקעג ארומ קרַאטש רעייז ייז ןּבָאה *
 | ףייטשאב רימ ןלעוו יוו ןוא ,םיא

 ,0 ,וט 'א םימלמ עז"



| 7-50 

 הא 6

 "סא רמה רֶשֲא לכ תנא א דב "מאל 1 אהא
 הי םֶהיֵלֲא בֶּתְכַו :הֶשָעד ךניֵעְּב בוטה שיא רקמנהול השע |

 םיִעְמְש םּתַא | ילקלּו םָמַא .יל"מא רמאל תינש ו פס
 רָחַמ תַעָּכ ילא אב םֶכיִנְרֲאייְִב יִׁשְנַא יִׁשאָר-תֶא וחק
 = חוָצֶה לדג תא שיא םיעבש ללה ינבו הָלאעְר
 זינָפדתֶא וחקוו םליִלֶא לָפַפה אָבְּכ יהו :םֶתא םיִלְדִנִמ
 םידודב טֶיִׁשאֶר-תֶא ומישיו שיא םיִעְבְש ומחשיו למה
 ח מאל ולד .ךָאלמה אֵבָו :הֶלאָפְרִ ויָלֵא וחלשיו
 םיִרְּבִצ יש םֶתֹא ימיש רֶמאֹּל א ליב ישאר ּואיִבַה
 צו +רקבהדדע רעשה חַתֶּפ
 נָא יתרשק י יא הוה םֶּתַא םיקדצ םָפָה-לָּכילֶא
 לִי אל יִּכ אופא ועד :הלֶאילּכ-תֶא הָּכִה ימו ּוהְנְרֲִאו

 בָאְחַא תיֵּב-לַע הָוהְי רָּבִד-רְׁשֶא הָצְרַא הָוהָי רכְדִמ |
 א אוי ךיז :והולא ֹוּדְבִ ךָיְּב רפד רשא תא הָׂשָע הוה
 ווָלְֹּנלָכְו לאָעְרַיְּב בָאְהַאדתִיבְל םיִרָאשִנַה-לְּכ תא
 בי אב םקמ :דיִרָש ןליריִאְׁשִה יתלמדדע הכו ויָעְדיְמּו
 + אָצִמ או !ךרדב םיערה דקע"תיב אּוה ןירְמְש "דל
 .ןתמאמ םתא יִמ דָמאֹו הלוהידדלִמ ּוהָיְזַחֲא יחָאתֶא
 +הַריִכְנה יִנְבּ למה םולשל דֶרָגו וטחנא והיזחא יֵחַא
 די רוָבילֶא םוטחשיו םִַיַה םׂשָּפְִי םייַח םּושְּפִּת רֶמאַֹּ
 - םָהְמ שיא ריִאְשַהְאָלְו שיא םְִשו םיעְּבְרִא דקעדתיפ

 שט ותארקל בֶּכַרְִּב בֶרנֹהְי-תֶא אָצְמִיו םֶשמ הל |
 | מכל רֶׁשֲאַּכ רש ְָבְכל-תֶא שיה וילֵאֹי רֶמאַֹו ּוהָכְרְִי
 ןתוו ךְהי-תִא הָנִת שין שו םֶלֶנהְי רֶמאֹּיַו ְךבֶבְל-ִע
 = או יִּתִא הכל רֶמאֹ !הָבָּכְרִמַהלֶא ויָלֵא והלעוו ודי
 : "מ ןורמש אב ּובְכַרְּב ותא ּובְכְרנ הוהיל יֵתְאְִקְּ

 ל א רט

 ב םינלמ -

 .סָאװ רעד ןוא ;ץַאלַאּפ םעד רעביא סָאװ רעד ןואפ
 .;רעיצרעד .יד ןוא ,עטסטלע יד ןּוא ,טָאטש רעד רעּביא
 ןענייז טכענק ענײד-:ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןאּוהְי ּוצ טקישעג ןּבָאה
 ..ןָאט .רימ ןלעוו ,ןנָאז ודנוא טסעוו ּוד סָאװ ץלַא ןּוא ,רימ
 ..ךלמ א ראפ ןכַאמ טינ םענייק ןלעװ רימ
 | | = . .ּוט ,ןגיוא ענייד ןיא

 \ ;לֶאמ טײװצ ַא ווירב ַא לז ּוצ ןּבירשעג רע טָאהי

 טיג וא סָאװ

 "ּוצ .טליוו ריא ןוא ,רימ טימ טייז ריא בוא :ןגָאז וצ יװַא

 ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןופ פעק יד טמענ ,לוָק ןיימ ּוצ ןרעה
 טייצ צ רעד םּורַא ןנרָאמ| רימ ּוצ טמּוק ןּוא ,ןיז סרַאה רעײַא
 | יי יי 2 ..לאָעְרזִי ןייק

 ןעװעג ןענז  ,ןיועראפ קיצעביו ,ךלמ ןּופ ןיז יד ןּוא
 "פיוא ייז ןּבָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןּופ טייל עסיורג יִד ייב
 זעגנָא זיא ווירב רעד יװ ,ןעװעג ויא סע ןואי .ןגיוצעג
 יז ןּוא ,ךלמ ןופ ןיז יד ,ןעמונעג יז ןּבָאה ױזַא ,ייז וצ ןעמוק
 ןָאטעגנײרַא ןּבָאה יז ןוא ;ןױשרַאּפ" קיצעביו ,ןטכָאשעג
 | ןיק \ םיא ּוצ + טקישעוקעװַא ןוא ,ברעק ןיא פעק ערעייז
 | .לאָעְרוי

 ,טגָאועגנא םיא טָאה ןוא .חילש ַא ןעמוקעג זיא*

 סכלמ םעד ןּופ פעק יד טכַארּבעג טָאה עמ :ןגָאז וצ יוזַא

 0 םייּב סנפיוה ןוצ ןיא ײז טכַאמ :טגָאזעג רע טָאה = .ןיז |

 = .ירפ רעד ןיא ןיּב ,רעיוט ןּופ גנַאנניַא
 -סױרַא רע ןיא ,ירפ רעד ןיא ןעװעג ויא סע ןּואי

 טנָאזעג טָאה ןוא ,טלעטשעגקעװַא ךיו טָאה ןוא ,ןעגנַאגעג
 ךיא ּבָאה טָא ;קידלושמוא טייז ריא ,קלָאּפ ןצנַאג םּוצ
 .טעגרהעג םיא ּבָאה ןּוא ,רַאה ןיימ ןגעקַא טנוב ַא טכַאמעג
 טיו* !עקױָאדיד עלַא ןגָאלשרעד טָאה רעװ רעּבָא
 :םעד ןּופ דרע רעד ּוצ ןלַאפ טעוו טשינרָאג זַא ,ןעד ןסיוו
 זיוה םעד ףיוא טדערעג טָאַה טָאג סָאװ טָאג ןופ טרָאװ
 | טדערעג טָאה רֶע סָאװ ןָאטעג טָאה טָאג ןוא ;בָאחַא ןּופ
 ןּוהנלֵא טכענק ןייו ךרּוד

 ,טײל עסיורג עניו עלא ןוא ,לאָעְרוִי ןיא ויוה סבָאָחַא ןופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ עלַא ןגָאלשרעד טָאה אּוהי ןוא יי 0%
 | - - ..ּבײלּברעּביא ןַא םיא ןּופ ןוָאלעג טינ טָאה רע זיּב ,םינהפ ענייז ןּוא ,טניירפ עטונ ענייז ןוא

 .ןֹורמֹוׁש ןייק ןעגנַאגעג זיא ןוא ,קעװַא זיא ןּוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןוא 5 =
 ,סנגעוורעטנוא רעכוט :טנָאועג טָאה רע ןוא ,הדוהי ןופ ךלמ םעד ּוהָיזַחַא ןופ רעדירב יד ןפָארטעגנָא אּוהְי טָאה יװַא *

 "סָאּפ יד 1 ןופ ויוהרעש םייב זיא רע יו !

 ד =-=0-

 ףיוא םנעהפ וצנ טרעדינעגפָארַא ןּבָאה רימ ןוא ,רימ ןענייז ןּוהַָחַא ןּופ רעדירב יד :טגָאזעג ײז ןּבָאה ?ריא טייז רעו
 | | ..הפלמ-רעטומ רעד ןופ רעדניק יד ןוא ךלמ ןופ רעדניק יד ןּופ דירפ םעד

 יב ןטכָאשעג טז ןוא ,טײהרעקידעּבעל טּפַאכעג ײז טָאה עמ ןּוא .טייהרעקידעבעל יז טּפַאכ :טגָאזעג רע טָאה += =
 .טוָאלעגרעּביא טינ ייז ןופ םענייק טָאה רע ןּוא .ןָאמ קיצרעפ ןּוא ײװצ ,זיוהרעש םעד ןופ ּבּורג רעד

 .ןגעקטנַא םיא ינבָכר ןופ ןוז םעד בֶדֶנֹוהי ןפָארטעגנָא רע טָאה יװַא ,ןטרָאד ןופ ןעננַאגעגקעװַא זיא רע יװ ןּוא * = =
 ?ןצרַאה ךייד .ּוצ זיא ץרַאה ןיימ יו ױזַא ,קיטכירפיוא ץרַאה ןייד זיא :טגָאועג םיא ּוצ טָאה ןּוא ,טסירגַאּב םיא רע טָאה
 .ָאי :טגָאזעג בֶדְנּוהי טָאה
 .ןגָאװטײר ןפיוא ךיז ּוצ ןעמּונעגפױרַא
 .ןגָאװטײר ןייז ןיא טריפעג םיא טָאה עמ ןּוא

 םיא טָאה רע ןּוא ;טנַאה ןייז ןבעגעג רע טָאה :.טנַאה ןייד ביג ,ָאי ּביוא ן:טגָאזעג אּוהי טָאה]
 :ןגעוו .סטָאג;ןּופ ןָא ךיז םענ ךיא יװ עז ןּוא ,רימ טימ םּוק :טגָאזעג טָאה רע ןּוא י*

 יִּב ןומש ןיא בָא ןופ ןבילבעג ןעייז ס סָאװ ו עלא ןָאלשרעד טָאה ןוא ,ןורמוש ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןּוא 1ל /

 .הל הימרי עזא =



 ּב םיכלמ | 0

 טָאג ןופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא ;טקיליטרַאפ םיא טָאה רע

 .ןּוהָיִלֲא וצ טדערעג טָאה רע סָאװ

 ,קלָאפ עצנַאג סָאד טלמַאזעגנייַא טָאה אּוהְי ןּוא * =

 ,לסיּב ַא לַעַּב טנידעג טָאה בָאְחַא :טנָאזעג ייז וצ טָאה ןּוא

 רימ ּוצ טפור ,דנּוצַא ןּוא** .ליפ ןעניד םיא טעװ אּוהי

 ענייז עלַא ןּוא ,רעניד ענייז עלַא ,לַעַּב ןופ םיאיבנ עלַא
 -רעפּפָא עסיורג ַא םורָאװ ;ןלעפ טינ לָאז רענייק ;םינהפ

 ןלעפ טו טעװ סָאװ רענייק .רימ ייּב זיא לַעַּב ּוצ גנּוטכַאלש

 | .ןבעל ןביילּב טינ טעװ

 ידּפ ,גורטַאּב טימ ןָאטעג סָאד טָאה אּוהָי ןּוא

 .לַעַּב ןופ רעניד יד ןעגנערּבוצרעטנוא

 גנּולמַאזנייַא ןַא טקילײה :טגָאזעג טָאה אּוהי ןּוא *

 -עג טָאה אּוהְי ןּוא**  .ןפורעגסיוא סע יז ןּבָאה .לַעָּב ּוצ

 ןענייז לַעַּב ןּופ רעניד עלַא ןּוא ,לארשי ץנַאג ןיא טקיש

 טינ זיא סָאװ שטנעמ ַא ןּבילּבעג טינ זיא סע ןוא ,ןעמוקעג

 ;לַעַּב ןּופ ויוה ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ייז ןּוא .ןעמוקעג

 וצ קע ןופ טליפעגנָא ןרָאװעג ויא לַעַּב ןּופ זיוה סָאד ןּוא
 | - רק

 רעד רעּביא סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טגָאזעג רע טָאה = =
 רעניד עלַא ּוצ םישּוּבלמ סױרַא ביג :רעמַאקרעדיײלק

 ,םישּוּבלמ יד ןּבעגעגסױרַא יז טָאה רע ןּוא .לַעַּב ןּופ

 ןוז םעד בֶדְנֹוהי טימ ןעגנַאגעגנײרַא זיא אּוהְי ןוא = =
 יד ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא ,לֵעַּב ןופ ויוה ןיא ןבֶָכִר ןופ
 ןייז טינ לָאז ָאד זַא ,טעז ןּוא ךָאנ טכוז :לַעַּב ןופ רעניד
 רענידילַעַּב ןולּב רָאנ ,הוהי ןּופ טכענק יד ןופ ְךייַא טימ
 -טכַאלש ןבַאמ ּוצ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז ייז ןוא * .ןײלַא
 .רעפּפָאדנַארּב ןּוא רעפּפָא

 !םֶּדִבְל לעבה יִרְבֶעיִֶא יִּכ ההידכ

 ןֶדֶּב לה

 (אל) 30-18 ,י

 רב ורמשה"רע ןוָמְׂשִּכ בָאְחַאָל םיִרָאְׁשִנַה-לְּכיתֶא
 -טָּכ-תֶא אה ץֶּבקִיַו :והָילֶא-לָא רָּבִּד רֶׁשֲא הָוהְי חי

 תצוהו טעמ לַעְבַה"תֶא דבָע םָאְחַא םהְלַא רֶמאֹּיַו םִעָה
 | -לָכְו יָדְבְש-לָּכ ַעָבַה יאיבנ"לכ ָּתַעְו :הּבִרַה ּוָדְבַעְי שי

 לַעַּבַל יל לדג חַבְ יב רכָפיילֲא שיא ילא וארק ויָנֲהְּכ
 ןעמל הָּכְִעְב הֶׂשֶע אוי היִי אל ֶקָּפִי-רֶׁשֲא לפ
 הרָרצִע שר אּוהְי רָמאיַו :לַעָּבַה יָת דיִבֲאַה

 -לָּכ ו ואביו לֵאָרְׂשי-לֶכְּב אּוהי חלשיו וארו לעּבל אכ

 תב ואביו אב"אל רֶׁשֲא שיא ראשנ"אלו לעפה ידבע

 -למ רָשֲאַל רֶמאֹּיַו !הָפָל הפ לַעַּבַה-תיִב אַלַמיו לַעַּבֲה בכ
 זכָהְל אָציו לַעָּבַה ידבע לכל שובל אצוה החְתְלְמה

 ילַעּבַה תיֵּב בָכְרְדִּב בָדָעְהִ אה אָב :שובְלַמַה כ
 יִרְבִמ םֶכִָּע הָפישְיְדַּפ יאְוושפח לַעּבַהיִדְבְצְל רמז

 םיִחָבְז תושעל ואביו

 שיִאָה רֶמאַו שיא םיִנֹמָׁש ץּוחַב ולדסש אוהיו תולעו
 ושפנ םֵכיִרְי-לַע איבִמ יִנֲא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְדִמ טלמיירָשא

 אוהל רָמאיו הלעה תושעל | ותֹלַכְּכ י 5 :ושפנ תַחָּת הכ
 ייִפְל םוכו אצידלא שיא םוכה ּואָּב םישלשלו םיצרל
 "ריב ריעדדע .וכליו םישלשהו 8 םיִצְרֲה וכלשיו בֶרָח
 ותו :הופרשיו לעַּבַהיִתיִּב תֹוָבְצַמ-תֶא ּואְצֹו 3 :לֵעָּבַה -

 והמשוו לַעַבַהתיִבְהתַא וצתיו לַעָּבַה תַבְצַמ תֶא

 :לארשימ לַעַּבַה-תֶא אּוהְי דמשיו :םויהדדע תואְרִמל חכ
 אל לאְרָשיתֶא איָמָחָה רֶׁשֲא טטֶבנוּב םַעְבְִ יֵאָמֲה קרטכ

 רֶׁשֲאו לֵא-תיֵּב רֶׁשֲא בָהָוַה ילו םֶהיֵרֲחַאְמ אּוהי רֶס
 הֿביִטְה--רׁשֲא ןעי איהי--לֶא הָוהְי רמאמ

 תבל ְתיִׂשָע יִבָבְלַב רֶׁשֲא לכ יֵניֵעְּב רַשיה תושעל
 אהה :לֵאָרְׂשִי אפפילע דל ּובְׁשי םיעבר יִנְּב בָאַאל

 תיבב ץיינפ שכ ירק תואצומל '*ב

 = ןשטנעמ יד ז ןופ ןרעוו ןענורטנַא טעװ רעצימע ביוא :טנָאעגנָא ןוא ,ןַאמ קיצכַא ןסיורד טלעטשעג ךיז טָאה אּוהי ןּוא -

 .שפנ סמענעי רַאפ שפנ ןייז זיא ,טנעה ערעיַא ףיוא רעּביא ביג ךיא סָאװ

 .ןּוא סרעפיול יד ּוצ טגָאועג אּוהְי טָאה ױזַא ,רעפּפָאדנַארּב סָאד ןכַאמ טקידנעעג טָאה רע יװ ,ןעװעג זיא סע ןּוא **

 .סױרַא טינ לָאז רענייק ;ייז טגָאלשרעד ןײרַא טייג :טיילטפיוה יד ּוצ

 ןּוא ,ןפרָאװעגסױרַא ייז ןּבָאה טיילטפיוה יד ןּוא סרעפיול יד ןּוא ;דרעווש ןּופ ףרַאש ןטימ ןגָאלשרעד יז יז ןּבָאה

 ןּוא ,זיוה סלַעַּב ןופ רענייטשלייז יד ןעמּונעגסױרַא ןּבָאה ייז ןוא * .זיוה סלַעַּב ןופ טָאטש רעד ּוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז

 ןּבָאה ןּוא ,לַעַּב ןופ ויוה סָאד ןכָארּבעצ ןּבָאה ןּוא ,לַעַּב ןופ ןייטשלייז םעד ןכָארּבעצ ןּבָאה יז ןּוא = .טנערּברַאפ יז |

 .גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ןטירטּפָא רַאפ טכַאמעג סע

 רע סָאװ טימ ,ןטֶבנ ןופ ןּוז םעד םֶעברִי ןופ דניז יד ןּופ רעּבָא *  .לארשי ןופ לַעַּב טקיליטרַאפ טָאה אּוהְי ןּוא *

 -תיֵּב ןיא סָאװ רעּבלעק ענרעדליג יד ןּופ--טרעקעגּפָא טינ אּוהָי ךיז טָאה ייז רעטניה ןופ ,לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה

 .ןָד ןיא סָאװ ןּוא לֶא

 עניימ ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןעגנַאנַאּב טיג ךיז טסָאה ּוד לײװ :ןאּוהַי ּוצ טגָאזעג טָאה טָאנ ןוא /

 ןָארט םעד ףיוא ןציז רוָד ןטריפ ןופ רעדניק ריד ןלעוו ,ןצרַאה ןיימ ןיא סָאװ ץלַא יוו ױזַא זיוה סבָאְחַא ּוצ ןָאטעג--ןגיוא

 .לארשי ןופ



 (8 ,אי--(בלו 31 0

 - יצמַכְּב לארשירקלא הָוהְיתרותְּב תֶכְלְל רַמָׁש אל
 "תֶא איִמָחָה רֶׁשֲא םֶעְבְרִי תֹואֵּמַה טַעִמ רֶמ אל וָבָבְל
 בל יו לאש תֹצַקְל הָוהְי לחה םּהה טיִמָּיַּב !לֶאָרְׂשִי
 ל תא שָמָשַה חרזמ ןהרוהךמ ;לֵאָרְׂשִי ליִבג-לֶכְּ לאזִח
 רֶׁשֲא רערעמ ישנמהו יִנבּאְרָהו ידגה רֶפֶלִַה ץֶרָאילְּכ
 דל -טֶכְו אוקי יִרְבּד רֶתָ ָׁשְּבַהְו דָעְלְגהְו ןגרא לֵחַנ-לַע
 רֶפָקילַע םיִבּותְּכ םהחאולה וָתְרּוְבְנ-לִכְו הֶׂשָע רֶׁשֲא
 הל ויָתֹבֲא-םִע אוהי בש :לארשי יִבְלַמְל םיִמָיה יִרְבִּד |

 + םיְִַו גדָתְחַ נב וקֶאהְי דל ןורמְשְּב ותא ורק
 ורבה הנמשודמירָשעלאְרָשְלע וה למ רֲֶא

 אי
 א ידָבַאְּתַ קמ נב תמ יִּכ הָתֶאְרו ּוהָיזחֲא םִא הית
 ב םֶרֹידלמִה-תַּכ עבָׁשוהְי חַּקּתַו :הָכְלְמִמַה ער תֶא
 ְךֶּתִמ ותא בֶננִּתַו הָיוחַאְרְּב ׁשָאֹוייתֶא והיא תֹולֲא
 תרוטמה רֶרָחַּב ֹוּתְקִנמ-תֶאְו ותא םיִתְמְֹמַּמַהךֶלֶּמַהייְּ
 ג תָּב ּהָּתַא יהיו  תֶמּוד אָלְו והילתע ינפמ ותא ּורָתְסִיו
 :ץֶרָאָה--לַע תֶכָלֹמ הָיִלְתַעַו םיִָׁש שש אֵּבַחְתִמ הָוהְי

 ייֵרָׂשתֶא ו חפמ עדִיוהְי חַלָׁש תיִעיִבְׁשַה הָנָּׁשִבּו
 .תֹרְכִיו הָוהְי תיִּכ ולא םתא אבו םיִצְרְ ירָכְל תֹויאּמַה
 ךְּביִתֶא םָתֹא אֵרּיו הָוהְי תיֵבְּב םֶתֹא עַּבְׁשִיַו תיִרְּב םֶהָל
 ה תישלשה ןושעח רֶׁשֲא רבה הֶו רמאל םוצה + למה
 ו תישלשהו :דלמה תיכ תֶרָמְׁשמ יֵלְמָׂשְו תבׁשִהיאְּב םֶּכִמ
 םֵּתְרַמְׁשּו םיִצְרָה רַחַא רַעַׁשַּב תישלשהו רוס רַעָשְּב
 ז יא לפ םֶכָּב תודה יִּתְׁשּו :חסמ תיפה תֶרֶמְׁשִמ-ִתֶא
 :לָּמַה--לֶא הוהוהתיב תֶרָמְׁשִמ--תֶא ורמשו תָּבשה
  תדקָא אָּבַהְו יציב ויָלָבְו שיא ביִבָס ךֶלֶעַה"לַע םֶּתְפַּכִהְ
 5 לשעיו ;וָאֹבְבו ֹוָתאֵצְּב למה ו ויהו תֶמּוי תורדשה

 ףק חנמד 'ד ווק םיחמומה '3 חק החאר א ,אי - ב רסח יאזנידמל א י

 יי ב םיכלמ

 = הרות רעד ןיא ןייג וצ טיהעג טינ טָאה אּוהְי רעּבָא יי
 רע ;ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ לארשי ןופ טָאג םעד הוהי ןּופ

 סָאװ ,ןעמֶעברִי ןופ דניז יד ןופ טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה

 .לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע

 ןיפ ןקַאהיוצּפָא ןּביוהעגנָא טָאג טָאה געט ענעי ןיא" =

 קרַאמעג ןצנַאג ןיא ןנָאלשענ יז טָאה לֵאְזַח ןּוא .לארׂשי

 דנַאל עצנַאג סָאד ,גנַאגפיואנוז וצ ןדרָי ןופ * :לארשי ןּופ

 רעֹורֵע ןופ םיָנמ יד ןּוא , םינָבּואר יד ןוא ,םידָג יד ,דֶעֹלְג

 .ןֶׁשָּב ןּוא דָעַלְג-ןונרַא לָאט םייּב סָאװ

 סָאװ ץלַא ןּוא ,ןאוהי ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא **

 זיא סָאד ,טפאשהריבג עצנַאג ןייז ןוא ,ןָאטעג טָאה רע

 יד ןופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךּוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש

 | .לארשי ןּופ םיכלמ

 ,ןרעטלע ענייז טימ טניײלעג ךיז טָאה אּוהְי ןוא* =

 ָחָאֹוהי ןּוז ןייז ןוא .ןורמש ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא

 -אּוחָי סָאװ געט יד ןוא .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא

 ןעװעג ןענייז ,ןורמוש ןיא לארשי רעביא טגיניקעג טָאה

 | - ,רָאי קיצנַאװצ ןּוא טכַא

 ןעזעג טָאה ןּוהָיזַחַא ןופ רעטּומ יד הָילַתַע יו ןוא* 86

 ,ןענַאטשעגפיוא יז זיא יװַא ,טיוט זיא ןוז ריא זַא

 .םַאטשּפָא ןכעלגיניק ןצנַאג םעד טכַארּבעגמוא טָאה ןוא

 סהָיזַחַא ,םֶרֹי ךלמ ןופ רעטכָאט יד עַבָשּוהי טָאהי

 ןּבָאה סָאװ רעדניק טכלמ םעד ןשיװצ ןּופ טעבנעגסױרַא םיא טָאה ןּוא ,ןהָיוַחַא ןופ ןוז םעד שֶאל ןעמונעג ,רעטסעווש

 טינ זיא רע ןוא ,ןּוהילַתַע ןּופ ןטלַאהַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ;רעמַאקפָאלש ַא ןיא ,םַא ןייז ןוא םיא ,ןרעװ טייטעג טלָאזעג |

 .ןרָאװעג טייטענ

 .דנַאל

 + שה )=

 ןרעּביא טגיניקעג טָאה הָילַתַע ןּוא .רָאי סקעז טָאג ןופ זיוה ןיא ריא ייּב ןטלַאהַאּב ןעוועג זיא רע ןּוא *

 םירָּכ יד ןּופ ,ןטרעדנוה יד רעביא טיילטפיוה יד ןעמונעג טָאה ןּוא טקישעג עֶדָיֹוהְי טָאה רָאי ןטעביו ןפיוא ןוא+

 טָאה ןוא ,דנוב ַא ןסָאלשעג ייז טימ טָאה רע ןוא ,טָאג ןופ זיוה ןיא ךיז וצ טכַארּבעג יי טָאה רע ןּוא ,סרעפיול יד ןּופ ןוא

 = ךַאז יד זיא סָאד :;ןגָאז וצ ױזַא ,ןלױפַאּב ײז טָאה רע ןּוא" .ןוז סכלמ םעד ןזיװעג ייז ןוא ,טָאג ןופ ויוה ןיא ןרָאװשַאּב ײז

 א ךָאני-זיוה סכלמ םעד ןופ גנוטיה יד ןטיה ןּוא תּבש ןײרַא ןעמוק סָאװ יד ,ךייַא ןּופ לטירד ַא :ןָאט טלָאז ריא סָאװ

 רַאפ ץַאלַאּפ ןופ גנוטיה יד ןטיה טלָאז-סרעפיול יד רעטניה רעיוט םייּב לטירד ַא ןּוא ,רוס רעיוט םייּב ןעװעג זיא לטירד |

 .ךלמ םעד םּורַא ויוה סטָאג ןופ גנוטיה יד ןטיה ןלָאז ,תּבש סיֹורַא ןעייג סָאװ עלַא ,ךיײַא ןופ ןלייט יווצ ןוא ' .םַאצּפָא ַא

 .ןײרַא טמוק סע רעו ןוא .טנַאה ןייז ןיא ןפַאו ענייו טימ רעכעלטיא ,םּורַא דנור ךלמ םעד ןעלגנירמורַא טלָאז ריא ןּוא *

 - ,ןײגנײרַא 2 "ב וא ןײגסױרַא ןייז יב ךלמ םעד טימ טייז ןוא .ןרעוו טייטעג לָאז ,ןעייר יד ןיא
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 ׁשיִא וחקיו לפה עדייהי הוְצירְׁשַא לָכְּכ תויאמה ירש יוזַא ןָאטעג ןטרעדנוה יד ןופ טיילטפיוה יד ןּבָאה '
 ןָא [ 1

 עדווההלא ואבי תֶּבׁשַה יאצי םִע תֶּבַׁשַה יִאָּב ויִׁשָנֲא-תֶא ןּבָאה יז ןוא ,ןלױפַאּב טָאה ןהֹּכ רעד עֶדִיֹוהי סָאװ ץלַא יו
 יזרֲאו תיִנְהְהדתֶא תויאפה יִרְׂשִל ןהפה ןפו :ןקלה י
 ודמעמ :הָוהְי תֵֹבְּב רֶׁשֲא ָוָד למל רֶׁשֲא םיִטְלָשַה א

 ףֶתְּכדֲע תיִנָמְוַה תיבה ףֶתָּכִמ ודב יִלָכְו | שיא םיִצָרה ןעמוקעג ןענייז יז ןוא ,תבש סױרַא ןעייג סָאװ יד טימ ,תבש
 אֵצֹוַו :ביִבָס למה לע תוכלו חבזמל תיִלאָמָּׂשַה תַיָבַה בי יד ןּבעגעג טָאה ןהפ רעד ןוא < .ןהפ םעד עֶדָיֹוהי ּוצ
 וכלמיו תּודעָהדתֶאְו רזגהדתַא ויל ןתיו למה בתא סָאװ ןדליש יִד ןוא ןויפש יד ןטרעדנוה יד ןופ טײלטּפױה

 :דלמה יחי ורמאמ ףכרפמ ּוהְחָׁשְמַ ותא =
 תי םַעָהִילֶא אָלְּתִו עַה ןיצרה לוק-תֶא הִָלַתַע ְעמְׁשִּתַו גי
 טֶּפְׁשִּמַּכ רומעה"לע רמע למה הּנִהְו אְרִתַו {הָוהְי די

 ַחֵמֶׂש ץֶרָאָה םע-לִבְו ְךֶָּמַ-לֶא תורצצחהו םיִרָׂשַהְו רעקניל רעד יב זיוה ןופ טיו רעטכער רעד ןופ ,טנַאה
 רשק אָרְקִּתַ ָהיֶדְנְּב"תֶא הָיְלַתְע עָרְקִּתַו תֹרְצצֲחַּב עת דנּור ךלמ ןּבעל ,זיוה םייב ןוא חּבומ םייּב ,זיוה ןופ טייו
 ליחה יפו תֹאגַ ירָש-תֶא מפה עֶדיֹוהְי ֹוציו זרשק וט ןּוא ,ןוז סכלמ םעד טריפעגסיֹורַא טָאה רע ןוא 12 .םּורַא

 תיצְּכַהְו תרדשל תיבמ-לַא ; הָחֹא ואיצוה םֶהיֵלֲא רֶמאָּיַ
 !הָוהְי תב תמות"לא ןהֹּכַה רֶמָא יִּכ בֶרֶחְּב תמָה ָהיֶרחֶא

 למה תב םיקּופה אֹובְמיִּדְרדאֹוְִּתַו םִיָי הל ֹומָׁשַּה = = ןבָאה ןוא ,ךלמ ַא רַאֿפ טכַאמענ םיא ןּבָאה ייז ןוא ;סנכייצ
 הָוהְי ןיֵּב תיִרְּבַהתֶא עֶדיֹוהְי תֹרְכַי  !םָׁש תַמּוּתַו "עג ןוא ,טנעה יד טּפַאלקעג ןּבָאה ייז ןוא ;טּבלָאזעג םיא |

 יְןיִבו למה יבו הוהיל םעְל תֹיְהִל םַעַה ןימו למ ן יבוש = 6 וב 00007 ךףלמ רעד לָאז ןּבעל :טנָאז

 "תא וה לעּבַהדתיב ץֶרֶאָה טעילפ ואבו :םַעָה זיי |
 סַעָּבַה ןהפ ןממ תֶאְו בטיה וַרְּבִׁש ויָמָלְצ-תֶאְ וָתֹהְּכמ - יי ופה

 :זְדוהְי תיַּב-לַע תֶּדקְּפ ןקפה םשו תוחכמַה ינפל וגה םעד ּוצ ןעמּוקעג ויא יז ןוא ,קלָאפ םעד ןּוא סרעפיול |

 -לָּכ תאו צרה" יִרָּכַד-תֶאְו תֹואֵּמַה יִרָׂש-תֶא חק = רעד טשרע ,ןעזעג טָאה יז ןוא ** ,טָאג ןּופ זיוה ןיא קלָאּפ
 "רד ואוביו הָוהְי תיֵּבִמ לֶלֶמַה-תֶא ּודיריו ץֶרָאָה םע ןוא ,רעגייטש רעד יװ יוזַא ,המיּב רעד ףיוא טייטש ךלמ

 חמש :םיִכָלְּמַה אֵַּכ-לַע בשיו ףלמה תיפ םיִצָרָה רַעָׁש
 בֶרָחַב ותימה והילתע"תֶאְו הָטָכְׁש ריֵעָהְו ץֶרָאָה-ַעיְּכ
 ג תיב

 ןײרַא ןעמוק סָאװ יד ,ןשטנעמ ענייז רעכעלטיא ןעֶמּונעֶג

 סרעפיול יד ןּוא יי .טָאג ןופ זיוה ןיא סָאװ ,דוד ךלמ ןופ

 ןייז ןיא ןפָאװ עֶנייֵז טימ רעכעלטיא טלעטשעג ךיז ןֵּבָאה

 זעכעלניניקנ יד ןֹוא ןיורק יד םיא ףיוא ןָאטעגנָא טָאה

 יד ןּופ לוק םעד טרעהעג טָאּה הָילַתַע ןואי*

 סָאד ןּוא ,ךלמ ןּבעל סרערעטיימורט יד ןּוא ןרַאה יד

 ןיא טדָאְלַּב ןּוא ,ךיז טיירפ דנַאל ןּופ .קלָאפ .עֶצנַאנ

 | | | טָאה ןּוא , ,רעדיילק עריא ןסירעצ ְָלָתַע טָאה .ןטײמורט

 את בחסר יה קו א 0-0 | . וטנּב ַא !טנוב ַא .ןפורעגסיוא

 // הקו במ כ אי יק ךמת'כ ןופ טיילטפיוה יד ד ןלױפַאּב ןהפ רעד עֶדְֹהי טָאה* = =

 ןוא ;ןעייר יד ןופ קינייוועניא זיּב סױרַא יז טריפ :טנָאועג יז וצ טָאה רע ןוא ,ליח ןופ רעעופיוא יד .ןטרעדנוה יד

 .טָאג ןופ זיוה ןיא ןרעװ טײטעג טינ לָאז יז :טגָאזעג טָאה ןהפ רעד םורָאװ .דרעװש ןטימ טייט ,ךָאנ ריא טיינ סָאװ םעד

 זיא ןּוא ,ויוה סכלמ ןיא גנַאגניײַאדרעּפ םעד ךרוד ןעגנאגעגנײרַא זיא יז ןוא ,טרָא ריא רַאפ טכָאמָעג ₪ ןּבָאה יי 0

 | .ןרָאוועג טייטענ ןטרָאד

 ;הוהי ןופ קלָאפ סָאד ןייז וצ ,קלֶאפ םעד ןּוא ךלמ םעד ןשיווצ ןוא הוהי ןשיווצ דנוב ַא ןסָאלשענ טָאה עֶדְיֹוהי ןוא יי

 ,לַעַּב ןופ זיוה ןיא ןעננַאגעגנײרַא זיא דנַאל ןופ קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא * .קלָאּפ םעד ןשיװצ ןּוא ךלמ םעד ןטיווצ ךיוא

 לַעַּב ןופ ןהפ םעד ןֶּתַמ ןוא ,ןכָארּבעצ טיג ייז ןּבָאה רעדליב עניז אד תוחּבומ .עניי :ןפרָאװעגנײַא סע ןבָאה 2 ןוא

 | = = .תוחבזמ יד רַאפ טעגרהעג ₪ ןּבָאה

 יד ןֹופ טײלטּפױה יד ןעמונעג טָאה רע ןואי*  .טָאג ןּופ זיוה םעד רעביא רעעזפיוא טכַאמענ טָאה ןהֹּכ רעד וא

 ךלמ םעד טכַארּבענּפָארַא ןּבָאה יז ןוא ,דנַאל ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ,סרעפיול יד ןוא , םירָּכ יד ןּוא א

 -עג ךיז טָאה רע ןּוא .זיוה סכלמ ןיא סרעפיול יד ןּופ רעיוט םעד ךרּוד ןעגנַאנעגנײרַא ןענייז יז ןּוא ,ויוה סטָאג ןּופ

 .קיאּור ןעוועג זיא טָאטש יד ןוא ,טיירפעג ךיז טָאה דנַאל ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא* .םיכלמ יד ןּופ ןָארט ןפיוא טצעז

 .ויוה סכלמ ןיא דרעווש ןטימ טייטעג יז ּבָאה ןּוהָילַתַע ןּוא



 | רט ו יש קא

 < דלמ חיל עָבשִנָּב וכל ו שאה םִָׁש לבשל
 היבצ ומא םשו םָלָׁשּדיִּב ךלמ הָנָׁש םיִצָרַאְו ׁשֶאֹוהְי =

 ג וימי הָוהְי יִניֵעְּב רשוה שָאֹוהְי שף .:עבש ראְּכִמ
 ז דוע ורמיאל תֹומְּבַה קר | :ןקפה עֶדָיהְי ּוהְרֹוה רשא
 ה =ילָא ׁשֶאֹוהְי רמאיו ו תמְּבּב םיִרְּטקְמּו םיִחָּבוִמ םִעָה
 .ףֶסָּכ הָודי-תיב אָבּוי רֶׁשֲא םיִׁשָרָּקַה ףֶסֶּכ 5 םיִֵהְּכַה
 לע הֶלָעַי רֶׁשֲא ףטֶּכיִלְּכ וּכְרֶע תושפנ ףֶסֶּכ שיא רבוע
 ו שיִא םיִנָהְכִה 8ַהְל ּוחְקי :הָוהְי תיּב איִבָהָל שיאיבל
 .אֵצָמיירְׁשַא לכל תמה קָחְבתֶא וקח םהָו ורָּכִמ תאמ
 + ףלמל הָנָׁש שלו םיִדְׂשֶע תושב = <> ?קְדָּב םָׁש
 1 ףלמה | ארקיו : תיבה קָרָּברתֶא םיִנָהְּפַה וקוחאל ׁשֶאֹוהְי
 למ = רמה נה 3 עב שאה

 ותל רח בקי דַחֶא א ןקפה עַד הל ;תִיָּבַה
 | הָוהְי תיֵּב שיִאדיאובְּב ןימָיכ ַחְֵוִּמַה לא ' לתא ןתוו
 אבומה ףֶמֶּכַהילְכיתֶא ףפה יִרמְש ם םינֲהְּכַה הָּמַׁש"ּונְתָנְו

 יל ןורָאָּב ףספה .בֶרייֵּכ םתואְרּ יהי .+הָוהידתיִב
 אצמגה ףסכַהחתַא ונמיו ורצו לונה ןהפהו ךלמה רפס
 בי הָבאְלִמַה ישע לי-לַע ֶּכְתְמִה ףסְּכהתֶא ּונְתנְו :הוהידתיב
 ;כינפלו ץעָה ישרחל ּוהאיִצְו הוה תיב םידקפי ה
 + תונקלו ןֶבָאָה .יבצחלו םירדגלו :הָוהְי תיֵּב שעה
 | לכ הוהידתיב קֶרביתֲא | הוחל ֶצְחַמ ינָבַאְו םיצע
 י הָוהְי תיֵּב הָשָעְי אל דא :הקוחל תִַּבַה-לַע אֵצייוׁשֲא
 לכו בָהְו לְכילְּ תזרְצצַ תק תֹורְּמַזְמ ףֶסְּכ תופס
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 א -
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 ווק םידקפמה | / חק הי בי ירק ןמימ * וכ ןלחחמ שי *

 ,טָאג ןּופ זיוה ןיא ןעגוערב ּוצ ןצראה ןפיוא ףױרַא

 ןוא ;הְעְּבעֶג ןייז ןופ רעכעלטיא ,ךיז ּרַאְפ ןעמענ םינהפ יד

 וו ,זיוה ןופ רעטרע ענעּכָארּבעצ יד ןטכיררַאפ ןלָאז ייז

, 

> - \ , . 2 

 יי : : י 1 יי 8

 דעַג זיא:רע וא ,ןערעג ג טלָא שֶאֹוהי זיא רָאי ןמיז + יי בי

 ויא ןאּוהְי ןופ רָאי ןטעּביז ןיא* - .ףלמ ןּרָאװ

 טויניקעג רע טָאּה רָאי קיצרעפ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג ׁשֶאֹוהְי
 ןעװעג זיא רעטומ ו ןופ ןעמָאנ ד רעד .ןּוא ,םִיַלָשּוריי ןיא

 יי י .עֶבָש"רַאּב ןּופ הָיבִצ

 קיטרָאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה שָאוהי ןואי

 רעד עֶדיֹוהי יװ ױזַא ,געט ענייז עלַא טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא |

 -עגּפָא טינ ןענַיז תומָּב יד רָאני | .טנרעלעג םיא טָאה ןהפ

 ןוא טכַאלשעג ץלַא ד טָאה  קלָאּפ סָאד ;ןרָאװענ ןָאט

 ..תומָּב יד ףיוא טרעכיירענ

 -עג סָאדלָא :םינהפ יד ּוצ טְנָאזעג טָאה ׁשָאֹוהי ואי

 וה .םטָאג ןיא טֶבָאְרַּבְעְ טרעו סָאו רֶעַבלי עטקילײה

 טול | תושפנ ראפ טלעג .סָאד .,טלעג ןרָאּבנְנַאנ ןיא

 טמּוק .ןצימע .סָאװ טלעג סָאדלַא ,גנּוצַאשּפָא .סנכעלטיא

 ןלָאזי | |

 5  .ןעניּפעג ןטרָאד ךיז טעוו טרָא רענעכָאדּבעצ ַא רָאנ

 ןטסקיצנַאװצ ןּוא יירד ןיא ןעוועג זיא סע רעּבָאי || |

 -רַאּפ טַאהעג טינ ךָאנ םינהפ יד ןּבָאה ;שֶאֹוהי ךלמ ןופ רָאי
 ךלמ רעד טָאה* .זיוה ןופ רעטרע ענעּכָארּבעצ יד טכיר

 ,םינהפ ןערעדנַאו יד ןוא .ןהפ םעד עדה ןפוחעג שָאְוהי

 טינ ריא .טכיררַאפ סָאװרַאפ : :טגָאועג יז וצ טָאה רע ךוא
 | ריא טלָאז ,דנּוצַא ךוא וה ןופ רעטרע ענעכָארּבעצ יד

 .ןְּבעֶַּפָא סע ריא טְלָאז ויוה ןּופ רעטרע ענעכָארּבעצ יד ףיוא טרעיינ ,רעּבעג ערעייא ןופ טלעג ןייק ןעמענ טינ רעמ
 עכָארְבעצ יִד ןטכיררַאפ ו ו שמ ןוא ,קלָאפ םעד ןופ טלעג סָאד ןעמענ ו וצ טינ ,טקיליװעגנַײַ םינהפ יד ןּבֶאהי |
 .זיוה ןּופ רעטרע

 -קעװַא ם םיא טָאה ןוא | - ,לרוט ןייז ןיא ךָאל ַא ןטינשעגסיוא טָאה ןּוא ,ןטסַאק ַא ןעמּונעג טָאה ןהפ רעד עֶדֶיֹוהְי ןּוא יי |
 סָאװ םינחפ יד ןועלפ ןיהַא ןוא ;טָאג ןופ ויוה ןיא ןיירַא טמוק עמ יװ טייז רעטּכער רעד ףיוא .,חּבומ ןבעל טלעטשעג
 ייֵז יו ,ןעווענ זיא סע ןוא 8  .טָאָנ ןופ זיוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג ויא סָאװ טלעג עצנַאג סָאד ןָאטנַײרַא ,לעווש יד ןטיה

 יי ןוא , לודָנןהֹּפ רעד ןוא ,ךלמ ןופ רעביירש רעד ןעמוקעגּפױרַא ויא ױזַא ,טלעג ליפ ָאד ויא ןטסַאק ןיא זַא ןעועג ןּבָאה
 ןּבעגרעּביא ןועלפ לד ןואף .טָאג ןופ ויוה ןיא ןענופענ ךיז טָאה סָאװ טלעג סָאד טלייצעגרעביא ןוא ןדנוּבעגנייַא ןּבָאה
 טָאג ןופ ויוה םעד רעּביא .טלעטשעג ןעוועג ןענייז סָאװ סרעטסניימקרעוו יד ןּופ טנעה יד ןיא טלעג עטלייצענטיוא סָאד
 ,טָאג ןּופ וה ןיא טעּבױַאעג ןּבָאה סָאװ סרעטסנַײמיױּב יד ּוצ ןוא סרעטסנײמצלָאה יד ּוצ טלָאצעגסױא סע ןּבָאה ליו ןּוא
 עצי יד .ןטכיררַאפ וצ ,רענייטש עטקַאהעג ןוא ץלָאה ןפיוק ּוצ ףיוא ןּוא ,רעקעהנייטש יד ּוצ ןּוא ,רערעיומ יד וצ ןּוא * |

 0 .ןטכיררַאּפ םּוצ ,ויוה ןפיוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא סָאװ ץלַא ףיוא ןּוא ,זיוה סטָאג ןּופ רעטרע ענעכָארּב
 ענרעבליו ןּוא ילַּכ ענרעדליג םּוש ןייק ,ןטיימורט ,סנקעּבגנערפש ,טרעסעמציינש ,סנקעב .ענרעבלו ןייק רעּבָא 5



 ּב םיכלמ = | | 4

 טָאג ןופ ויוה םעד רַאפ ןרעוו טכַאמעג טינ טנעלפ ,ילּכ

 ןופ ויוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ טלעג םעד ןופ |

 סע ןעמ טגעלפ סרעטסניימקרעוו יד ּוצ טרעיינ < .טָאג

 .טָאג ןּופ זיוה סָאד ןטכיררַאפ טימרעד ןנעלפ יז ןּוא ,ןּבעג

 עמ סָאװ ןשטנעמ יד טימ ןענעכער טינ ךיז טנעלפ עמ ןּוא יי

 ןּבעג ּוצ ףיוא ,טנַאה רעייז ףיוא טלעג סָאד ןּבעג טגעלפ

 יז ןּבָאה תונמאנ ףיוא טרעיינ ,סהכָאלמילעּב יד ּוצ

 .טעּברַאעג |

 ןופ טלעג סָאד ןוא רעפּפָאדלוש ןופ טלעג סָאד י*

 ;טָאג ןּופ ויוה ןיא ןרעוו טכַארּבעג טינ טגעלפ רעפּפָאדניז

 | = .םינהפ יד ּוצ ןרעהעג טנעלפ סָאד

 ןופ ךלמ רעד לֵאָזַח ןעגנַאגעגפױרַא זיא לָאמסנעד *

 יז טָאה ןּוא ,תַג ףיוא המחלמ ןטלַאהעג טָאה ןּוא ,םָרַא

 וצפױרַא םינפ ןייו טרעקעג טָאה לֵאָזַח ןּוא .ןעגנּוװצַאּב

 6 ,גי-15 ,בי

 הָכאְקְמַה יעעלריכ !הָוהְי-תיב אָכֹמַה ףסכהְדִמ ףָסָק יי
 ירא ּוְבְשְַי אָלְו :הָוהְי תיּכ-תֶא וָב-וקְַחְו ּוהָנתִי
 ישעל תַתָל םָדיילַע הֶסֶּכַה-תֶא ינְּתִי רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָה

 תֹואָּמַח ףֶמְכְו םָׁשָא ףֶסֵּכ !םיִׂשֹע םֶה הָנְמֶאָביִּכ הָכאָלְּמַה *
 לאח הָלֲעַי וא = | יהי םֶַהְפל הוה תיֵּב אָבּי אָל חי

 = תולעל ייִנָּפ לאח שמ ּהָדְכלִמ תנדלע םֶחְלִַו םא ְךֶלֶמ
 םיִׁשָדָּקַה-לָּכ תֶא הָדּוהְיְיִדלַמ שָאוהי חלו :םֶלָשּורַילַע שי

 יכלמ ויִתבא ּודיַחֲאו םֶרֹוהיְו טּפְׁשּוהְי וׁשיֵדְקִה-רֶׁשֲא
 -תיִּב תָֹרְצֶאְּב אֵצְמִּנַה בֶהְזַה-לּכ תַאְו יִׂשְרָקתֶאְו הָדּוהְי
 ילעמ לע םרָא ּךֶלֶמ לאחל חלשיו ךלמה תיכו הָוהְי

 םתדאולַה הָׂשָע רֶׁשֲא-לְכְו שאיי יִרְבִּד רַהָיְו :םָלָׁשּורְי :
 מק :הָדּוהְי יִכלַמְל םיִמָוַה יִרְבִד רֶּפַס-לַע םיִבּותְּכ א

 = דרה אֶּלִמ תיֵּב שָאי-תֶא וכו רשקדורשקמ ויָדְבִע
 ּהָּכִהיָדְבִע ו רַמׂשְדִּכ דֶבָווהיִו תֶעְמְׁשְִּב דָבְו זאָּלַס כ

 הָיִצמֶא ךלמו ְךוָד רֶועְּב ויתבָאיםע ותא רְּבְקִ תמו
 :ויָּתְחַּמונְב

 יו |

 .םִיַלָשּורי ףיוא ןייג

 עלַא ןעמּונעג הדּוהי ןופ ךלמ רעד שָאוהי טָאהיי

 ענייז ,ּוהָיַחַא ןוא ,םֶרֹוהְי ןוא ,טֶפָשּוהְי סָאװ ןכַאז עקילייה

 ענייז ןּוא ,טקילײהעג ןּבָאה ,הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ,ןרעטלע

 / הוה ינָפתֶא וחֶאוהְי לחיו :םיִמָיַהילָּכ לֵאָזֲחְוִּב דָרֲהְדִּב ר  סָאװ דלָאז עצנַאג סָאד ןוא ,ןכַאז עטקילייהעג ענעגײא

 ןוא זיוה סטָאג ןּופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןענּופעג ךיז טָאה

 וצו עישמ לֵאָרְׂשִיְל הָוהְי ןתו :םֶרֶא ְּךֶלֶמ םָתֹא ה = לֶאְוַח וצ טקישענקעװַא סע טָאה רע ןוא ,ויוה סכלמ ןופ

 .םִיַלָשּורי ןופ ןגױצעגּפָא טָאה רע ןּוא  .םֶרא ןופ ךלמ םעד

 סָאװ ץלַא ןוא ,ןשָאֹוי ןגעוו ןכַאז עקירעביא יד ןוא *

 יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע
 | .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשעגטייצ

 ,אֹולְמ-תיֵּב ןיא ןשָאיי ןגָאלשרעד ןּבָאה ןּוא ,טנּוּב ַא טעוועטנובעג ןּבָאה ןּוא ןענַאטשענפיוא ןענייז טכענק ענייז ןּוא יי

 םיא ןּבָאה ,טכענק ענייז ,ןרמש ןּופ ןוז רעד דֶבְזֹוהי ןּוא ,ןתֶעמַש ןופ ןוז רעד רֶכְזֹוי**  .ָאלַס ּוצ ּפָארַא טרעדינ סָאװ

 .הָיצַמַא ןוז ןייז ןּוא .טָאטשיסדוד ןיא ןרעטלע ענייו ןבעל ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא .ןּברָאטשעג ויא רע ןוא ,ןגָאלשעג

 | .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא

 ױק אטחה % ,גי רכזוו א"סב בכ בי לי כ

 ןאּוהי ןּופ ןוז רעד וחָאּוהי זיא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָיזַחַא ןּופ ןוז םעד ׁשֶאֹוי ןופ רָאי ןטסקיצנַאווצ ןּוא יירד ןיאי לי

 טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא* .רָאי ןצעּביז זטגיניקעג טָאה ןּוא] ,ןורמש ןיא לארשי רעּביא ךלמ ןרָאװעג *'

 ;לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןּופ ןּוז םעד םָעבְרִי ןופ דניז יד ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןּוא .,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא

 ןיא ןּבעגעג ייז טָאה רע ןּוא ,לארשי ףיוא טמירנעג טָאה טָאג ןּופ ןרָאצ רעד ןּוא* .ןופרעד טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע

 | .געט עלַא ,ןלֵאָזַח ןופ ןוז םעד דֵדַהְדִּב ןופ טנַאה רעד ןיא ןּוא ,םֶרַא ןופ ךלמ םעד לֵאָזַח ןופ טנַאה רעד

 וא ,לארשי ןופ גנוקירד יד ןעועג טָאה רע םורָאװ ,םיא ּוצ טרעהענוצ טָאה טָאג ןוא ;טָאג ּוצ ןטעּבעג זָחֶאֹוהְי טָאה +

 רעד רעטנּוא ןּופ סױרַא ןענייז ייז ןוא ,רעפלעה ַא לארשי ןּבעגעג טָאה טָאג ןּוא *-טקירדעג ייז טָאה םָרַא ןופ ךלמ רעד

 יז רעּבָא*  .ןטכענרעייאךטכענ יװ יוזַא ןטלעצעג ערעייז ןיא ןסעועג ןענייו לארשי ןופ רעדניק יד ןּוא ;םָרַא ןופ טנַאה

 ןענייז יז ;לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעמָעבְרָי ןופ ויוה םעד ןּופ דניז יד ןופ טרעקענּפָא טינ ךיז ןּבָאה



 20-7 ,גי |

 יָּכ :ןורָמְשּב הָדְמְ הרשאה םִו ולס הב לאבא
 הָרָשָעְו םישְרַפ םישמָחְדמִא יִּכ םֶע ְחָאהיִל ריִגְׁשִה אל
 םמשיו םֶרא למ טד יּ ילנר םיִָלֶא תֶרֶׂשֲעַו בָכְר
 ותְרּובנוהָׂשָע רֶׁשֲא-לָכְו ָחֶאֹהְי יֵרְבִּד רֶתָיְ :ׁשֶדָל רָפְעַּכ
 :לֶאְרְשי יכלמל םימָיה יִרְבִד רפס"לע םיִבּתְּכ םהדאולָה
 :שאוי ךלמיו ןורמְׂשִּב ּוהָרְּבִקי ויִתֹבֲא-ִע וָחְאוְְי בָכְשיַ
 יִדְלָמ שָאויל הָלָׁש עַבָׁשְ 'םישלש תַנְׁשִּב + ויֶתְחִת וָנְּב
 שש מש טָאָרְׂשי-לַע וָתָאוהְיְדּב שֶאֹהְ למ הָרּוהְי
 אי-:לָּכִמ רפ"אל הָוהְי יִניֵעְּב עֶרֶה הָׂשֲעַַּ :הָנָׁש הָרְׂשֶע
 הב .לֶאְרָשְידתֶא איטחַהדרֶשֶא טֶבְנדִּב םעְבְר תואטה
 בירָׁשֲא ֹותָרּוְבִנּו הָׂשָע .רֶׁשֲא-לָכְו ׁשָאוװ יֵרְבִד רֶתָיְו דֵלָה
 --לע םיבותּכ םהדאלה הָדּוהי-דֶלֶמ הְָצִמֲא םִע םחלנ
 גי"םֶע שאי בפיו :לֵאָרְׂשִי יכלמְל םיִמָיַ ירבו רֶפס
 םע ןֹורְמִׁשְּב שָאװ רבקינ ָאְִּכילַע בש םִעְבְרִי ויָתֹבֲא

 די תּוְמָי רֶׁשֲא וילָח-תֶא הל עַשיִלָאְ :לֵאָרְׂשִי יכלמ |
 רמאיו ויִנְפלע דב לֵאָרְשִי-דַלָמ שא וילֶא דָר ב
 שחק עֶׁשילָא ול רֶמאֹיַו :וִׁשָרָפ לֵאָרְׂשִי בכר יֿבָא ! יִבָא
 : ףלמל | רָמא :םיִצְחְו תֶשק וילֶא חט םיִצִחְו תֶשק
 עֶׁשיִלָא םשפ וי בֵּכְרי תשקהדלע \ - בֵּכְרַה לֶאְרשי
 "חתפיו הָמְרָה ןולחה חַתְּפ רֶמאֹּנ ולמה ה ידע ויָדָי
 חו ההיל הָעשְּתיִַח רֶמאַֹּו רו הר עֶׁשיִלֲא רֶמאֹו
 חידמאיו :הּלַּכ-רַע קפאּב םָרָא-תֶא ָתיִּכִהְ םראב הָעּוׂשְּת
 ף הצר ךה לארטיידלמל רֶמאָּו חקַַו םיִאחַה חק
 ש מאיו .םיֿמלָאָה ׁשיִא ויָלָע ףצקמ :דמעוה םיִמָעַּפ-שלְׁש
 דדע םָרָא-תֶא ָתיִּכִה וא םיִמָעְּפ ששדא שמח תוכהל
 ;םֶרָא-תֶא הָּכַּה םיִמָעְּפ שֶלֶש הָּתעְו הל
 יתצב ץֶרָאָב ּואָבָי בָאומ יקודג ּוהָרְפַקִ עָשילֶא תַמּב

 ףאלמ "אי

 .ןָארט ןייז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה םֶעַבְרִי ןּוא

 636 | | ּב םיכלמ
 ןיא ןייטש ןּבילּבעג ויא הָרֵשַא יד ךיוא ןוא ;ןירעד ןעגנַאגעג
 ןייק ןֹוָחָאֹוהי ןזָאלעגרעּביא טינ טָאה רע םולָאװ *-.ןֹורמֹוש
 ,ןגעװטײר ןעצ ןּוא ,רעטייר קיצפופ ויולב רָאנ ,טּפַאשנַאמ
 טָאה םֶרַא ןופ ךלמ רעד לײװ .רעײגסופ טנויוט ןעצ ןּוא
 םוצ ביוטש יװ יװַא טכַאמעג יז ןוא ,טכַארּבעגמוא יז
 | | .ןטערט

 ץלא ןּוא ָחָאוה ןגעוו ןכַאו עקירעביא יד ןּוא *
 ןיוש זיא סָאד ,טפַאשהרובג ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 ךופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב
 .לארׂשי

 ,ןרעטלע ענייז טימ טגילעג רו טָאה דָחֶאּוהְי ןּוא '
 שָאֹוי ןוז ןייז ןּוא .ןֹורמֹוש ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןּוא
 0/0 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא

 ךלמ םעד טֶאֹוי ןופ רָאי ןטסקיסיירד ןוא ןביו ןיא י*
 ךלמ ןרָאװעג וחוה ןופ ןוז רעד שֶאּוהי ויא הדּוהי ןופ
 ןצכעו זטגיניקעג טָאה ןּוא] ,ןורמוש ןיא לארׂשי רעּביא
 .ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא * .רָאי
 - ןּופ דניז עלַא ןופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה רע ;טָאג ןּופ
 ןקידניו טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןופ ןוז םעד םָעֹבְרָי
 .ןירעד ןעגנַאגעג זיא רע ; ;לארׂשי

 סָאװ ץלַא ןוא ,ןשֶאֹוי ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןוא י*
 המחלמ טָאה רע יװ ,טפַאשהרּובנ ןייז ןּוא ,ןָאטעג טָאה רע
 ןיוש זיא סָאד ,הדוהי ןופ ךלמ םעד הָיצַמַא טימ ןטלַאהעג
 םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב
 | .לארשי ןופ

 ;ןרעטלע עניו טימ טגײלעג ךיז טָאה ׁשָאֹוי ןּוא **
 .לארׂשי ןופ םיכלמ יד ןבעל ןורמש ןיא ןרָאװעג ּבָארנַאּב ויא ׁשָאֹװ ןּוא |

 רעד שא ןּוא ;ןּברַאטש ריא ןופ טלָאועג טָאה רע סָאװ טפַאשקנַארק רעד ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא עֶשילָא ןּוא +
 ,רעניימ רעטָאפ :טגָאזעג טָאה ןּוא ,םינפ ןייז ףיוא טנייוועג טָאה רע ןּוא ,םיא ּוצ טרעדינעגּפָארַא טָאה לארׂשי ןּופ ךלמ

 !לארשי ןופ רעטייר ןּוא ןגעווטייר ,רעניימ רעטָאפ |
 רע טָאה י* .ןלייפ ןוא ןגיוּב א טכַארּבעג םיא רע טָאה ..ןלייפ ןוא ןגיוּב ַא גנערּב :טגָאזעג םיא ּוצ עֶשיִלֶא טָאה *

 .טָאה עֶשילֶא ןּוא ,טנַאה ןייז טגײלעגפױרַא רע טָאה  .ןגיוב ןפיוא טנַאה ןייד ףױרַא גייל :לארשי ןּופ ךלמ םעד ּוצ טגָאזעג
 ,ךלמ ןּופ טנעה יד ףיוא טנעה ענייז ןָאטעגפױרַא
 .ןסָאשעג טָאה רע ןוא ;סיש :טגָאועג עָשיִלָא טָאה

 .טנפעעג רע טָאה ;חרומ ּוצ רעטצנעפ םעד ןפע :טגָאזעג טָאה רע ןּוא יי
 - העושי ןופ ליפ ַא ןּוא ,טָאג ןופ העושי ןופ ליפ ַא :טנָאועג רע טָאה

 .ןדנעלרַאּפ םּוצ ויּב קָּפַא ןיא םֶרא ןנָאלש טסעוו ןּוא ;םָרַא ןגעקַא
 גָאלש :לארשי ןופ ךלמ | םעד וצ טנָאועג רע טָאה .ןעמּונעג לן טָאה רע ןּוא ;ןלייפ יד םענ :טגָאזעג טָאה רע ןּוא 18

 .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא לָאמ יירד ןגָאלשעג טָאה רע ןוא ;דרע רעד ןָא
 יסנעד ; ;לָאמ סקעז רעדָא ףניפ ןגָאלש טלָאזעג :טנָאועג טָאה ןּוא ,ןַאמ רעכעלטעג רעד םיא ףיוא טנרעצעג טָאה י*

 0% | ,םֶרַא ןָאלש ל לָאמ יירד רָאנ וטסעוו דנּוצַא רעּבָא ;ןדנעל רַאפ םּוצ זיּב םָרַא ןגָאלשעג וטסלָאװ לָאמ
 .ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןוא ,ןּברָאטשעג זיא עֶשילָא ןּוא =



 פת ב םיכלמ | / -

 דודנההתַא ואר הגהו שיא םיִרְבְק | םהיהנ - הָנָׁשי | םייב דנַאל ןיא ןעמוק ןועלפ בָאּומ ןופ סעדנַאּב ןּוא

 שיאה עניו רלח עשילא רכב ׁשיִאָה-- תֶא .כילשיו יװַא טּבָארגַאב עמ ,ןעװעג זיא סע ןואיי .רָאי ןופ םּוקנָא

 ךלֶמ לאוו ;לָנר-לַע טק יח עשיִלָא תֹמְצְַּב ככ ברא יז ןּבָאה .עדנַאּב א ןעעורעד יז טשרע ,ןשטנעמ א
 םָתֹא הָוהְי היו :וָחָאֹוהי ימי לכ לֶאְרְשִי-תֶא ץחל םֶרֶא < אה אמ רעד זוא -..רבק סטשילא זיא זאמ םטר סב

 קח םֶהָרְבַא-תֶא ותיִרְּב עמ םֶהיֵלֲא ןפיו םמָחְרי פה ןַאמ רעד ןוא בק על ןיא אמ םע ד'ןטרָאװעג
 דדע וינפדלעמ םֶכיֵלְׁשִה-אְ םֶתיִחְׁשַה הָבָא אֵלְו בלעיו סעָשילֶא ןָא טרירעגנָא ךיז טָאה רע זיּב טלקייקעג :.ךיו

 :ויתחת נב דָלַהְּ דָלְמּוּפְראדְלְמ לֵאְזִח תמו ,הָתְ דכ טלעטשעג ד טָאה ןוא ,ןרָאװעג קידעבעל זיא ןּוא ,רענייב

 דָדָהְֶּב דימ םיִרָעָהְדתֶא כו זְמָאֹוְהִייְוְּב שאוהי בש הכ | 0 .סיפ פ ענייז ףיוא

 ׁשֶלֶׁש הָמָחְלִּמַּב ויבא קה ךמ חקל רֶׁשֲא לֵאָחְדִּב 6-/->\/--"

 .+לֶאְרְי יָא בש שָאװ ּוהָּכִה םיִמָעְ טקירדעג טָאה םָרַא ןופ ךלמ רעד לֵאזַח 0 5

 והיצמא אדל לארש ךלמ וחְאיידְּ טאל םיִתְש תַנְׁשַּב א
 הָיָה הָנָׁש ׁשֵמָחְו טיִרָׂשֶעְרּב  :הָדּוְי ּךֶלֶמ ׁשאֹויְדִב ג

 ּמִא םֵׁשְו םָלָשּוריִּב ךקֶמ הָנָׁש ֵׁשִתְו םיִרְׂשְָו ֹוכְלָמְב ,קחצי ,םהרבַא טימ דנוב ןיז ןגעוו ןופ יז וצ טרעקעגוצ
 אל קר הָוהְי יִניִעָב רשיה שעיו +:םלשורידמ ן ייזָעוהְי : ןוא ,ןעננערּבמּוא טלָאװעג טינ יי טָאה רע ןוא ,בקעי ןּוא

 תֹומָּבַ קב :הֶשָע ויבא שאי הֶָׂשָע"רָׁשֲא לֶכְּכ ויָבָא דָוְדִּכ ד .דנּוצַא זיּב םינפ ןייז ןופ ןפרָאװעגקעװַא טינ יז טָאה

 יה  !תֹמָּבַּב םיִרְטְקִמּו םיקְבְמ םִעָה רָע .והָמדאק ה ,ןּברָאטשעג יא .םֶרַא ןופ ךלמ רעד לֵאָזַח סאה <
 "תֶא םיקמה ויִרָבֲע-תֶא למ ודב הָבָלְמַּמַה הָקָוָח רֶׁשֲַּכ | ,טרָא יז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא דד יז ןייז ןוא

 רֶפְַּב בותָּכַּכ תיִמָה אל םיכמה !נְּב-תֶאְו :ויָבָא ,ךלמה ו

 -לע תובָא ותמויראל רמאל הָוהְי הָוִ-דֶׁשֲא השמת = דץריצ לח ןחָאֹוהי ןופ ןוז רעד .טָאֹוהְי ןוא" =
 ואְמָהְּב שיִאדסַא וכ תֹובָא-לַע תמול | םיִנָבּו םיִנּב ןלאָומ ןופ ןוז םעד דַדַהְַּב ןופ טנַאה רעד ןופ טרעקעג

 טםיִפָלֲא תרשע יוֵלְמייִנְּב םיַחָאיתֶא הָּכְהיאּוה :תֹוָמָי + טנַאה רעד ןופ ןעמונעגוצ טַאהעג טָאה רע סָאװ טעטש יד

 דע לאקי י ּהָמְׁשתֶא ארק המחלמב עלָפַהתֶא שפתו טָאה לָאמ יירד .המחלמ ןיא ןוָחָאֹוהי רעטָאפ ןייז ןופ

 ׁשֶאֹוהי-לֶא םיכָאְלַמ | הָיְּבַמֲא חלָׁש א  והה םווה " טעטש יד טרעקענקירוצ טָאה .ןּוא ןָאלשעג שֶאֹוי .םיא
 הרָאְרְתִנ הָכְל רֶמאֵל לֵאָרְׂשִי ךלמ אּוהידּב ָקָאִהְידְּב יי יו יי ..לארשי ןופ

 -ךלֶמ ּוהיְצַמָא-לֶא לארטי"ךלמ שָאוהָי חלשיו :םיִנָפ ט יי יי 0
 רשֲא הראל חַלָׁש ןֹנְִּלַּכ רֶׁשֲא ַהֹודַה למאל ? הָדּהְי םעד ,ןוָחֶאֹוי ןופ ןוז םעד שֶאֹוי ןופ רָאי טיי ןיא חי

 | םעד שֶאי ןופ ןוז רעד ּוהָיצַמַא זיא ,לארשי ןופ ךלמ =

 רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ* .ךלמ ןרָאװעג הדוהי ןופ ךלמ

 0 יי | ןוא ןיינ ןוא ,ךלמ ןרָאװעג ןיא רע ָא ,ןעװעג טלַא רע ויא

 ןוא * םִיַלָׁשּורי ןופ ןדעוהי ןעװעג ויא רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ

 יװ יוזַא ןָאטענ טָאה רע ;דוד רעטָאפ ןייז יו יױזַא טינ רעּבָא ,טָאנ ןֹופ ןגיוא יד ןוא קיטרַאפטכער זיא טָאװ ןָאטעג טָאה רע

 ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא ו טינ ןענייז תֹומָּב יד רָאני .ןָאטעג טָאה ׁשָאֹוי רעטָאפ ןייו סָאװ ץלַא

 .תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןוא טכַאלשעג

 סָאװ טכענק ענייז ןוָאלשרעד רע טָאה יוזָא ,טנַאה ןייז ןיא טקיטסעפַאב ןעװעג ויא הכֹולמ יד יו .ןעוועג ויא סע ןּוא* //

 | סע יו ױזַא ,טײטעג טינ רע טָאה רענעלשרעד יד ןופ רעדניק יד רעּבָא* .ךלמ םעד רעטָאפ יז ןגָאלשרעד ןּבָאה

 רַאפ ןרעװ טײטעג טינ ןלָאז סרעטָאּפ :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןלױפַאּב טָאה טָאג סָאװ ,השמ-תרֹוּת ןופ ךֹוּב ןיא ןּבירשעג טײטש

 .ןרעװ טייטעג לָאז דניז ןייז רַאפ רעדעווטעי טרעײנ ;סרעטָאפ רַאפ ןרעװ טייטעג טינ ןלָאז רעדניק ןוא ,רעדניק

 ריא ןפורעג ןּוא ,המחלמ ןיא עַלֶס ןעמונעגנייא ןוא ,טנויוט ןעצ ץלַאז ןופ לָאט ןיא םֹודֶא ןופ ןגָאלשעג טָאה רעד = |

 / וי 0/0 ..גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ןטסײה יז יוז לֵאְתְקִי ןעמָאנ

 ,לארשי ןפ ךלמ םעד ,ןאוהי ןּופ ןוז םעד חוה ןופ יז םעד שָאוהי וצ םיחולש טקישעג הָיצַמָא טָאה .לָאמסנעד* |

 09% /-/-% וב 0% :םינפ ןיא ןקוקנָא ךיז רימָאל םוק :ןנָאז ּוצ ױזַא

 ןֹונָבל ןיא סָאװ ןרָאד רעד גאז וצ ױזַא ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָיצַמַא ּוצ טקישעג לארׂשי ןופ ךלמ רעד שָאְוהי טָאה '

 יז טָאה טָאג רעּבָא"  .ןָחָאּוהי ןופ געט עלַא לארשי

 ךיו טָאה ןוא יז ףיוא טמירַאּברעד ךיז ןוא טקילעוטיילענ

 ירק חלמ 6 ירק תמזי ') ירצה 3 די



 28-10 ,די

 תיִה רבע השל יכל ךְתמדתֶא הָנִת רגאל כלב
 ָתיִּכִה הפה :וחה"תֶא םֶמָרְּתַו ןֹנִבְלַּב רֶׁשֲא הֶרָשַה
 רָנְתִת הָּמָלְוךְיֵבְּב בֵׁשְו ֵכָּכִה פל ךַָׂשנּו םולָא-תֶא

 אי והיְצַמָא עַמָׁשראַלְו !ךֶּמִע הָדּוהיִו הָּתַא הָּפֶלַפָנְו הָעֵרְּב -
 יחיצמאו אּוה םיִנָפ ואְרְתַו לָארְׂשי-ךלֶמ שאוהי לע
 בי זרה ףה :הָדוהיל רֶׁשֲא ׁשֶמָׁש תיֵבְּב הָדּוהיידלִמ
 + דףלמ ּוהיצמַא תאו :לֲהאְל שיא וסננ .לארשי ינפל
 לֵארְׂשִיידלִמ שאה שפת הָוחְאְדְּב שָאוהְיִדְב הָדוהְ
 < טלָׁשּורְי תַמחְּב ץרפו .םֶלָשורְי אבמ שָמש תֹיִבְּב
 !הרָּמִא תואמ עַּכְרַא הנפה רעָׁש-דַע םילְפָא  רַעַׁשְּ
 יי םיָאְצִמּנַה םיִלְּכַה-לָּכ תֶאְו ףֶסֶּכְַו םֶהַָּילְּכ-תֶא חקלו
  תרוְבְרעַּתַה יִנְּב תֵאְו למה | תיֵּב .תֹורְצֹאְּבּו הֶוהְיְיתיב
 ש וכְרובנּו הֶׂשָע רֶׁשֲא ׁשָאוהְייִרְבִד לֶתָיְו :הָנּורְמִׂש בֶׁשּו
 םיבּותכ םהדאלַה הָדּוהידַלְמ והיצמא םִע םֶמְלַנ רֶׁשֲאַו
 יש ׁשֶאֹוהְי בכשו :לֵאָרָׂשִ יִכְלַמְל םימָּיַה יֵרְבד רֶפָמ-לַע
 למ לֵאָרְׂשִי יכלמ םע משב רבו ויתבָאדסע
 י דלמ שָאויְדִב והיצמא למ + ותְַּ יָנְּב םֶעְבָרְ

 ׁשֶמֲה לֵאָרְׂשִי ךלמ ןָחָאֹהְיְדִּב ׁשֶאֹוהְי תומ יִרֲחַא הוה
 חי םיִבְתְּכ םַה-אלֲה ּוהָיְצַמֲא יֵרְּבִד רֶתָיְו :הָנָׁש הֶדְׂשֶע
 ש וילע .ּורְׁשְקִיַו  :הָדּוהְי יכלמל םימָוה יִרְבַּד רֶפְסילַע
 זדשיפל ויִדחַא ִחְלשִמ השיכל סמ םלֶשרְיב רֶׁשָק
 ג םלָׁשּורב רב .םיקופה"לע ותֹא ּואְשִיַו :םש ּוהָתִמִיַו
 אכ הָורְועְדתֶא .הָרּורְי םַעדלְּב וחקמ :דִוָד ריִצְּב ויתבאע
 ויְבָא תַחַּת ותא וכלמו הוט הָרְׂשֶע .ׁשֶׁש-ְךֶּב .אּוהְו
 גכ יִרֲהַא הָדּוהיל ָהָבשיו תליאיתֶא הָנָב אוה .:ּוחָיְצַמֲא
 גג הגש הקשעישמה תנשּב = וויָתְבָאיסע ךלמה"מכש
 שא םֶעְבָהְו למ הָדּוהְ דלמ שאד ּוהָיְצַמֲאַל

 ירק אביו 'גו ירק וילהאל בז

 ױזַא ,ןֹונָבל ןיא סאו םיוברעדעצ םעד ּוצ טקישעג טָאה
 יא - .םײװ;ַא רָאפ וז ןיימ וצ רעטכָאט ןייד ביג :ןגָאז ּוצ
 / טָאה ןּוא ובל ןיא סָאװ היח עדליװ ַא ןעגנַאגעגײּברַאפ
 ,םֹודָא ןגָאלשעג וטסָאה ןגָאלש יי ! .ןרָאד םעד ןטערטעצ

 ,דובּכ ,ןיד טלָאה ;ןּביוהרעד ךיד טָאה ץרַאה ןייד ןוא
 ןצייר לז .טסלָאז סָאװ ךָאנ ןּוא | .םייה רעד ןיא ץיז ןוא

 .ןריד טימ הדּוהי ןוא ּוד ןלָאפ ןוא ,וייב טימ

 שָאֹוהי ןוא  :טרעהענוצ טינ טָאה ּוהָיצַמַא רֹעֹּבָא יי

 ןּבָאה יז ןוא :,ןעננַאנעגפױרַא זיא לארׂשי ןופ רלמ רעד
 ןופ .ךלמ רעד ּוחָיצַמַא ןוא רע ;םינּפ ןיא :טקוקעגנָא ךיז

 ןוא * . .הדוהי .וצ טרעהעג סָאװ ׁשֶמָׁשתיֵּב ןיא ,הדּוהי

 | ןעגַײג יז .ןוא ,לארׂשי רַאפ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןיא הדוהי

 ..ןטלעצעג עֶנייֵז ּוצ רעכעלטיא ןפָאלטנָא

 ןופ רו םעד .תדוהי ןופ ךלמ | םעד והָיצַמַא .ןּוא 13

 ןופ ךלמ רעד שֶאיהי טָאה ,ןֹוהָיוַחַא ןּופ ךוז םעד שָאוהי

 ןייק ןעמוקעג זיא רע ןוא  .שֶמֶׂשתיֵּב ןיא טֿפַאכעג לארשי

 םיִלָשּורי ןופ רעלומ יד ןּכָארּבעגכרוד טָאה ןּוא ,םִיַלָׁשּורי

 ריפ ,רעיוטלקניוו :םעד יב" םירפא ןופ .רעיוט םעד ןֹופ

 עצנַאג סָאד ןעמּונעגּוצ טָאה רע ןוא יי . .ןלײא טרעדנוה

 ןענופעג ְךִי ןּבָאה סָאװ ,םילּכ עלא ןּוא ,רעּבליז וא דלָאנ

 ,זיוה סכלמ ןופ ןרעמַאקצַאש יִד ןיא ןּוא טָאג ןופ| זיוה ןיא
 .ןורמוש ןייק טרעקענמּוא דו טָאה ןּוא ,רעדניקי ךוּכשמ ןּוא ==

 טָאה רע סָאװ ןטָאוהי ןופ ןכַאו עקירעביא יד ןֹוא יי
 המחלמ טָאה רע יו: ןוא .,טּפַאשהרובג ןייז  ןּוא -ןָאטעג
 א טָאד ,הדוהי ןופ ךלמ םעד ּוהיצמַא טימ ןטלַאהעג
 םיכלמ יִד ןופ ןשינעעשעוטייצ יד ןּופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש

 .לארשי ןּופ

 ןופ 5 ףיכלפ יד בעל; ןורמש ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאב ולא רע ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיײלעג ךיז טָאה שָאֹוהְי ןוא יי

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶעֹבְרִי ןּוז ןייז ןּוא .לארׂשי
 ןופ 1 םעֶד טָאוהי ןופ ו טױט .םעד ךָאנ טבעלעג טָאה ,הדוהי ןופ ךלמ רעד ,ןטָאֹוי ןופ ןוז רעד ּוהְיצַמַא ןוא

 .רָאי ןצפּופ ,לארשי ןּופ .ךלמ םעד ןוָחָאֹוהי

 .הדּוהי

 ןיפ םיכלמ יי יד ו ןופ ןשינעעטעגטייצ יד ןופ ךוב ןיא ןבירטַאּ יש עני י 2 ןוהְנצמַא ןנעוו ןכאו עקירעביא יד ןואי 18

 = -כָאנ טָאה עמ רעּבָא ;שיכֶל ןייק פאל זיא רע ןוא ,םִיַלָשּורי ןיא טנּוּב ַא םיא ףיוא טעוועטנובעג טָאה עמ ןוא יי
 לא רע ןא .לרעפ הוא ט טכַארּבעג םיא טָאה עמ ןוא א .טײטעג ןטרָאד םיא טָאה עמ ןוא ,שיּכָל ןייק םיא ךָאנ טקישעג
 9 "ורקפחוצו ביבי יז :;טָאטשיסדוד ןיא ןרעטלע ענייו ןבעל םִיַלָׁשּורי ןיא ןרָאװעג ןּבָארנַאּב

 םיא | ןּבָאה יי ןּוא א ,טלַא ר .רָאָי ןצכע ןעוועג ויא סָאװ ,ןהָירַזַע ןעמּונעג טָאה הדּוהי ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא *י
 .ןּוהָיצַמַא רעטָאפ ןייז ןופ טרָא ןפיוא ךלמ רַאפ טכַאמעג

 טימ  טנילעג ך רוט טָאַה ה ךלמ ר רעד ₪ .םעדכָאנ ,הדוהי וצ טרעקענקירוצ יז טָאה ןּוא תַליִא טיובעגמּורַא טָאה רע =
 .ןרעטלע ענייז

 םעד א  ןופ ןז רעד עבר א ,הדוהי ןופ ךלמ םעד ןטָאװ ןּו וו םעד ּןהיצַמַא ןופ רָאי ןטנצפופ ןיא **
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 . טָאה ןּואנ ,ןורמש ןיא ךלמ ןרָאװעג לארשי ןופ ךלמ

 ןָאטעג טָאה רע ןּוא** .רָאי קיצרעפ ןּוא ןייא !טגיניקעג

 טינ ךיז טָאה רע ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ

 ,ןטָבנ ןּופ ןוז םעד םֶעבְרִי ןופ דניז עלַא ןופ טרעקעגּפָא

 = = ,לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע טָאװ

 ןופ קרַאמעג םעד טלעטשענקירוצ טָאה רע"

 ,ןיולפ ןופ םי םעד ויּב תָמַח ןייק טמּוק עמ ּװ ןופ ,לארשי

 סָאװ ,לארשי ןּופ טָאג םעד הוהי ןּופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא

 ,ןיַּתְמַא ןופ ןּוז םעד הנוי טכענק ןייו ךרוד טדערעג טָאה רע

 ןעזעג טָאה טָאג םורָאװ * .רָּפֵח-ִתַנ ןּופ סָאװ ,איבנ םעד

 -רעטומ ןייק ןוא ,רעטיּב רעייז זיא יז זַא ,לארשי ןּופ ןייפ יד

 ןוא * .לארׂשי ןפלעה לָאז רעװ ָאטינ ןּוא ,ָאטינ ויא שטנעמ

 לארׂשי ןּופ ןעמָאנ םעד ןקעמסיוא טלָאװעג טינ טָאה טָאנ

 רעד ךרּוד ןפלָאהעג יז טָאה רע ןוא ,למיה ןרעטנוא ןּופ

 .ןשָאֹוי ןופ ןוז םעד םָעבְרִי ןופ טנַאה

 ץלַא ןּוא ,ןעמֶעבָרִי ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןוא =

 טָאה רע יװ ,טפַאשהריבג ןייז ןוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 קֶׂשֶמַד טרעקענקירוצ טָאה רע יװ ןּוא ,ןטלַאהעג המחלמ

 ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,לארשי ןּוא הדוהי וצ תֶמַח ןּוא

 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטײצ יד ןופ ךוב

 ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה םָצַבְרָי ןּוא *

 ןרָאװעג זיא הָירַכז ןּוז יז ןוא .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד טימ

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 {הָדּוהְי יֵבְלִמְל םיִמָּיַה !

 8 ,וט-24 די |

 = עָרָה שעיו :הָנָׁש תַחֲאְ םיִעְכְרַא מב  טָארשי-רלג דכ
 רֶׁשֲא טֶבְנְרְּב םֶעְבָרָי תיאטַחילְּכִמ רֶס אל הָוהְי יִניֵעְּב

 טכָאָרְׂשִי לּובע-תֶא בישה אוה : לארשיתא איִמָחה הכ
 לאגר . יהל | הָוהְי רַבְרִּכ הָבְרֶעָה םזדע תֶמַח אבל
 תנמ רֶׁשֲא איִבָּנַה יֵתַמֲאוִב הָנֹוי ּדְבַעדדַיְּב רָּביִד רֶׁשֲא

 םפַאְו ראמ הָרֹמ לֵאָרְׂשִי יִנֲע-תֶא הָוהְי הָאְרדיִּכ :רָּפְחַה וכ |
 הדָוהְי רֵּבְד-אֶלְו :לֵאָרְׂשִיְל רוע ןיִאְו םּווָש ספָאְו רוצָע וכ

 דב םעישו םִָמָּׁשַה תחָקִמ לֶאְרְשי טשדתֶא תוחמל
 ָשָע רֶׁשֲא-לָכְו םעְבְרי ירבּד רֶתָיְו :שָאויְדִּב םעְבְרִי
 תֶמֲח-תֶאְו קֶׂשמַתֶא בישה רֶׁשֲאַו םמְלִנ-רְׁשֲא וָתְרּובִנ
 םיִמָּיַהיִרְבַּד רֶפְ-לַעטיִבּותּכ םהדאלה לֵאְרְׂשִיְּב הדוהיל

 יכְלמ םע זיִעֹבָא-סִע םַעְבְרִי בכ :לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמְל טי
 :יָתחַּמ וָנְב הָירכְו למי לֵארָׂשִי

 ומ |
 ףלמ לארש למ םעְבְרִיֵל הָנְׁש ַבָשְנ םיִרְׂשֶע תַנְׁשְּב א
 ורָנָׁש הָרָׂשָע ׁשֶשְדֶּב : !הָדּוהְי .ףלמ הָיְצִמֲאְרְב הרע ג

 םֵׁשְו םִָלָׁשּוריִ ּךלֶמהָנָׁש םיתשּו םישמָחו ופְלִמְב הָיְה
 לֶכָּכ הָוהְי יֵניֵעְּב רשיה שעיו :םלשורימ והְיְלָכ יומא 1
 דע ורפאל תומְּבַה קר :ווִבָא ּודָיְצַמֲא הָׂשָעירְׁשֶא ד
 | ולמהדתֶא הָוהְי עניו ;תֹומָּבַ םיִרָּטקְמּו םיִחְּבַוְמ םָעָה ה

 םתויו תישפחה .תיֵבְּב בָשיו ותמ םוידדע ערצמ יהיו

 יִרָבִּד רַתָיַו :ץֶרָאָה םע-תֶא טפש תִיַבַה-לַע למַהְדּב ו
 ירבו רפסדלע םיבּותכ םהדאלה הָׂשָע רֶׁשֲא-לֶכְוּוהָיְרע

 ורק ויָתְכָאדסע הידוע בפ
 !ויִּתְחַּת ֹונְּב םָתֹוי אלמה ךוָד ריִעְּב ויָתֹכֲא-םִע ותא

 ךֵלֶמ הדוהי ךלמ והירעל הָנָׁש הָנמְשּו םישלש תב 1
 :ביִשְדָח השש ןְמְׂשְ לֵאָרְׂשִילַע םַעְבְרְיְְּב והָיְרַכְו

 | קחב ץמק "חכ ףאלמ דכ | לעאמ 'גכ הי

 םעד הָיצַמַא ןופ ןוז רעד ּיהָירַזַע זיא ,לארשי ןופ ךלמ םעד םֶעבְרִי ןופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןּביז ןיאי וז

 קיצפופ ןּוא ייווצ ןוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעוועג טלַא רע ויא רָאי ןצכעוי .ךלמ ןרָאװעג הדּוהי ןופ ךלמ

 .םִיַלָשּורי ןופ ּוהָילְכי ןעװעג זיא רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי

 טָאה ּוהְיצַמַא רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא *

 .תֹומָּב יד ףיוא טרעכײרעג ןוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאװעג ןָאטענּפָא טינ ןענייז תומָּב יד רָאנ* .ןָאטעג

 ןיא ןסעזעג זיא רע ןּוא  .טיוט ןייז ןופ גָאט םעד זיּב ערֹוצמ ַא ןעוועג זיא רע ןּוא ,ךלמ םעד טגָאלּפעג טָאה טָאג ןּוא *

 .דנַאל ןּופ | קלָאפ סָאד טּפשמעג טָאה רע ;ץַאלַאּפ ןרעּביא ןעװעג זיא ןוז סכלמ םעד םֶתֹוי ןּוא .זיוה ןטרעדנוזעגּפָא םעד |

 רטייצ יד ןופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןהָירַוַע ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא י

 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 .טָאטש-סדוד ןיא ןרעטלע ענייז ןבעל ןּבָארגַאּב םיא טָאה עמ ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילעג ךיז טָאה הָירַוַע ןּואי

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא םֶתֹוי ןּוז ןייז ןוא

 רעּביא טניניקעג ןעמָעבֶרָי ןופ ןוז רעד ּוהָירַכְז טָאה ,הדּוהי ןּופ ךלמ םעד ּוהָירַזַע ןופ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא טכַא ןיא *
 ד א =

 .הָיְווע ןעמָאנ רעד זיא-רעטרע ערעדנַא ןוא 13 קוספ ןיא *



 טרַמ אֵל ויקבא ושָע רֶׁשֲאַּכ הָוהְי יניעְּב .עַרָה שנ
 {לֵאָרְׂשִי-תֶא איִטָחַה רֶׁשֲא טָּכְנְוִּכ םִעָבָרְי תואטחמ
 יְדֵי םִע-לָבָק ּוהְּכוׁשֵבְיְִּב ְלש ייִלָע רשקו
 איירְבִד רפסדלע םיִבּותְּכ םגה הרכז יִרְבִד רֶתָיְו :ויָתְחַּת
 גי -לֶא רָב רֶׁשֲא הָוהְי-רַבְד אּוה :לֵאָרְִׂי יִָלַמְל םיִמָיה
 ילָארׂשִי אָּקּכילַע ָּךֶל וָבָׁשי םיעיכר יֵנְּב רמאל אה
 : םיִׁשֹלְׁש תַנשִּב ךלֶמ ׁשֵבָי-ְןֶּב םולש | - ןכ-יִהְװ
 :ןורְמְׂשִּב םיִמָידְַיךלֶמִו הָדּוהְ ְךֶלֶמ העל הש עשו
 י םֶוִלַׁש-תֶא ךָיו ןולְמִׂש אבו הָצְרִתִמ יִדָנְדִּב םֵחַנְמ לעוו
 טיִרְבִּד רָתָיְו :ויְָּחַּת ךֶלְמִיו והתימו ןורמְשְּב ׁשיִבְיְדְּ
 יִרְבַּד רפסילע םיִבּותְּכ םּנִה רֶׁשְק רֶׁשֲא ורשקו םולש
 ש זיַסָפִּת-תֶא םַחְנמְדהְכִי א - !לֵאָרְׂשִי יִכָלַמְל םיִמָיִה
  חַחֶפ אל יִּכ הֶצְרִתִמ ָהיֶלּובְנ-תֶאְו ּהָּכירֶׁשֲא-לָּכיתֶאְו
 "עַשַתְו םיִׁשֹלֶׁש תַנְׁשִּב | ועָּקְכֶהיִתֹורְהַהילְּכ תא דיו
 לארשידלע יִדְְדִּב קמ ךֶֹמ הָדּוהְי ךלמ הָיִרְעַל הָָׁש
 חי רָס"אֹל הָוהְי יניעְב עַרָה שו :ןֹרמִׂשִּב םיִנָׁש רשע
 .לָארשַי-תֶא איָטֲחָה"רֶׁשֲא טֶבְניִּב םָעְבִרְי תואטח לַעַמ
 שיֹבֲחנְמןֵּתִַו ץְרָאָה-לַע רֹוׁשֲאיְּדְלְמ לּופ אָּב :וָמָילְּכ
 הָבָלְמַּמַה קיִוחָהְל ותא ויי תחל ףָסִּכ-רַּכְּכ ףֶלֲא לּופְל
  יִרֹוְּג-לָּכ לע לֵאָרְׂשִי-לַע ףֶסְּכַה-תֶא םֶחְִמ אֵציֵנ נוי

 שיִאְל ףַסָּכ םילקש םישמח רּוׁשַא ךֶלֶמְל תַתָל לִימַה -
 ירָתְו :ץֶדָאָּב םָׁש דמעאל) רושא ְךֶלֶמ בׁשַָו דָחֶא
 "לע םיִּבּותְּכ םהדאולַה הֶׂשֶע רֶׁשֲא-לָכִז םחנמ יִרְבִּד
 גכ מע םַנְמ בקש :לֵאָרְִׂי יקלמל םיִמָיה יִרְכַּד רָפִ
 כ םיִׁשַמֲח תנְׁשִּב |  ּודֶתחַּת נב הָיְחַקּפ למ ויקבא
 לע םֶחַנְמוִב הָיְחַקְּפ ךלֶמ הָדּוהְי ְךֶלֶמ הירועל הָָׁש
 -גד- יכאָל ָהֶוהְי ינעְּב עַרָה שעמ :םִיָתְָׁש ןוְרָמְׂשִּב לֵאְרְׂשִ

  ףאמ = ליצכ 16 האמ 'ט

 9 00 | ב םיכלמ
 ןָאטעג טָאה רע ןוא* .םישדח סקעז ןֹורמֹוׁש ןיא לארשי
 ענייז יװ יװַא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ
 ןופ טרעקענּפָא טינ ךיז טָאה רע ;ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע
 טָאה רע סָאװ ,ןטֶבנ ןופ ןוז םעד םֶעבְרִי ןופ דניז יד
 וי .לארשי ןקידניז טכַאמעג

 טנוב ַא טכַאמעג טָאה ןשַבָי ןופ ןוז רעד םּולָש ןּוא יי
 ,קלָאפ ןרַאפ ןגעקטנַא ןגָאלשעג םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא ,טייטעג םיא ןּוא

 ןענייז יז ,ןהָירַכז ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןואיי
 םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב
 יי יב | .לארשי ןּופ

 טָאה רע סָאװ טָאג ןופ טרָאװ סָאד ןעוועג זיא טָאד * =
 רוָד ןטריפ ןויב רעדניק :ןגָאז ּוצ יװַא ,ןאוהי ּוצ טדערעג
 .ןעשעג זיא ױזַא ןוא ;לארשי ןּופ ןָארט ןפיוא ןציז ריד ןלעװ

 ןיינ ןיא ךלמ ןרָאװעג זיא ןׁשֶבִי ןופ ןוז רעד םּולָש 8

 ןוא ;הדּוהי ןופ ךלמ םעד הָיַווע ןופ רָאי ןטסקיסיירד ןוא
 .ןורמש ןיא טייצ שדוח ַא טניניקעג טָאה רע

 ןופ ,ןידָג ןופ ןוז רעד םַחְנמ ןעגנַאגעגּפױרַא זיא יי
 ןנָאלשעג טָאה ןּוא ,ןורמש ןייק ןעמוקעג ויא רע ןּוא ,הָצרַת
 .,טייטעג םיא טָאה ןוא ,ןֹורמֹוש ןיא ןשַבָי ןופ ןוו םעד םּולש
 | .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןּוא

 ןייז ןוא ,ןעמּולַש ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןּוא * =
 ןיא ןּבירשַאּב זיא סָאד ,טעװעטנוּבעג טָאה רע סָאװ טנוּב
 .לארׂשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ יד ןופ ךוב

 עלַא טימ חַספִּת ןגָאלשעג םַחַנמ טָאה לָאמסנעד * =
 לײװ .ןָא הָצרִּת ןופ ןקרַאמעג עריא ןוא ,ריא ןיא סָאװ
 עלַא ;ןגָאלשעג יז רע טָאה ,טנפעעג טינ םיא טָאה עמ
 / :.ןטלָאּפשעגּפױא רע טָאה עקידעגָארט עריא

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןידֶנ ןופ ןּוז רעד םָחְנמ זיא הדוהי ןּופ ךלמ םעד הָירַוַע ןופ ראי ןטסקיסיירד ןּוא ןיינ ןיא יי
 . .ןורמוש ןיא רָאי ןעצ וטניניקעג טָאה ןּואנ ,לארשי

 יד ןופ טרעקעגּפָא טינ ךיו געט ענייז עלַא טָאה רע ;טָאג ןופ ןניוא יד ןיא טכעלש ןיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא י*
 | | .לארשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטָבנ ןּופ ןוז םעד םֶעבְרָי ןופ דניז

 ןייז זַא ,רעבליז רענטנעצ טנויוט ןלופ ןּבעגעג טָאה םַחנֹמ ןּוא ,דנַאל ןפיוא רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד לּוּפ ןעמּוקעג זיא יי
 ףיוא טלעג סָאד ןפרָאוועגסיוא טָאה םַחַנמ ןוא* .טנַאה ןייז ןיא הכּולמ יד ןקיטסעפַאּב ּוצ םיא טימ ןייז לָאז טנַאה
 ןופ ךלמ םעד ןּבעג ּוצ ידפ ,ןַאמ רעדעװטעי ףיוא רעּבליז םילקש קיצפופ ,עכעלגעמרַאפליווו עלַא ףיוא ,לארשי
 = = .דנָאל ןיא ןטרָאד טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה ןוא ,טרעקעגמּוא ךיז טָאה רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד ןוא .רשַא

 . דטייצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמַחנמ ןגעװ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא *י
 = .לארשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 = .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא הָיחַקּפ ןּוז ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה םָחַנמ ןּוא **

 רעּביא ךלמ ןרָאװעג ןעמַחְנמ ןופ ןוז רעד הָיחַקּפ ויא הדּוהי ןופ ךלמ םעד הָורַזַע ןופ רָאי ןטסקיצפופ ןיא '*
 .רָאי ײװצ וטניניקעג טָאה ןּואנ ,ןורמש ןיא לארשי

 םָעבָרִי ןופ דניז יד ןופ טרעקעוּפָא טינ ךיז טָאה רע ;טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא **
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 .לארׂשי ןקידניז טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןטּבנ ןופ ןּוז םעד

 טָאה ןּוהָילַמר ןּופ ןוז רעד חַקָּפ ןַאמטּפױה ןייז ןוא* | =

 = ןיא ןגָאלשרעד םיא טָאה ןּוא ,םיא ףיוא טנּוּב ַא טכַאמעג

 יב ןּוא בֹוגֹרַא ייב ,ויוה סכלמ ןּופ ץַאלַאּפ ןיא ,ןורמוש

 יד ןּופ ןַאמ קיצפופ ןעװעג ןענייז םיא טימ ןוא ;הָירַא

 ךלמ ןרָאװעג יא א ןוא ,טייטעג | םיא טָאה רע ןּוא ;רעדָעלִג

 | 0 .טרָא ןייז ףיוא

 ץלַא ןוא .ןהחקפ עו ןכָאז עקירעביא יד אי -

 יד ןופ .ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 .לארשי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןטינעעשעגטײצ |

 םעד הָירַזַע .ןופ רָאי : ןטסקיצפופ ןוא "ווצ וא" 2

 ןרָאװעג ןּוהָילַמר ןּופ ןוז רעד חַקָּפ ויא ,הדוהי ןופ ךלמ

 ןטגיניקעג טָאה ןואנ ,ןורמוש ןיא לארשי | .רעּביא ךלמ

 יש א יב ,רָאי קיצנַאװצ

 ןגיוא יד ןיא : טכעלש וי ןיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא =

 ןופ דניז יד ןופ טרעקעוּפָא טינ ךיז .טָאה רע ;טָאג ןּופ

 ןקידניז | טְכָאמענ| טָאה רע סָאװ ב ןופ ןוז םעד םֶעבְרִי
 יל 0 | 0  .לארשי

 טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד רֶסָאלָּפ-תַלנִּת ןעמוקעג

 ,שךק ןוא ,ַחֹונְי ןוא ,הָכֶעַמתיּב -לֵבָא ןּוא ,ןֹויִצ ןעמונעג

 ;ילתפנ דנָאל עצנַאג סָאד ,לילְג ןוא ,דָעֹלִג ןוא ,רֹוצָח ןּוא
 =  .השַא ןייק ןּבירטרַאפ ייז טָאה רע ןּוא

 טעוועטנובעג טָאה  ןהָלֵא ןופ ןוז רעד עֵׁשֹוה ןואי 2

 = ןיא ,לארשי ןּופ ךלמ פ םעד חַקָּפ ןּופ געט יד ןיא **

 (חל) 5 ,וט =

 :לֵאָרׂשִי-תֶא איטה רֶׁשֲא טֶבנְדִּב םֶעְכְר תואטחמ רט
 ןויִמְׂשִב ּוהְבַּ ושילש ּוהָלִמְר-ןִּב חקַפ ֶלָע רשקמ הל

 - םיִשמַח וָּמִעְו הָיְרַאְד-תֶאְו םגְרַא-תֶא ֵלֶמ:-תיִּ ןוָמְראְּב
 ירְבִד רַתָיְו :ויְָחַכ למי והתמי םיִרָצְִנ יבמ שיא וכ

 יב רַפְקילֲע םיִבּותְּכ נה ה הָשָע רֶׁשֲא-לָכְו היחקפ
 שכומשו םיִׁשִמֲח תטפ | :לֵאָרְׂשִי יכלמל םיִמַָה וכ

 -ילַע יָילַמְרְדִּב חקפ ךלמ הָדּוְי ךלמ הירועל הש
 הָוהְי יִניֵעְּב עֶרֶה שעו | :הנָׁש םיִרְִׂע ןֹורְמְׂשִּב לֶארׂשִי חכ

 דתֶא איטחה רֶׁשֲא טְבְננִּב םַעְבְרְ תואטקדמ רַפ אל
 ייָמֶאלְּפ תלת אב לאְרְטיידְלמ חקַּפ יִמיִּב  :לֵאָרְׂשִי
 -ןרָאְו הָלֲעַ-תיִּב לֵבָא-תֶאְ ויִ"תֶא חַי הּוׁשַא למ
 לָפ הָליִלְגִה"תֶאְ דָעְלִגַהדתֶאְו רוָצָה-תֶאְ שְדָקדתֶאְו חוני

 הָלֵאְדְּב טׁשֹוה רֶׁשְקירׁשְקִיַו !הֶרוׁשַא םלנו ילתפנ ץֶרָא ל
 וָּתְַּת ךֶקֶמִיַו ּוהתימנ ּוהְּכִ ּוהָיְלַמְריִוּב -יקָפ-לע |
 ילכו הקפיירבד רֶחָיְו :היעְּב םָתֹויְל םיִרָׂשָע תנע אל
 יבלמל םיִמָיַד ירד .רפסילע םיבּותְּכ םָּנִה הֶׂשָע רֶׁשֲא <
 למ יהילמררּכ הקפל םיִתְש תַנְׁשְּב - :לָארְשִינל
 םיִרָשָעְרְּב ;הָּוהְי למ הָיצְעְדַּב םָתֹוי ךלֶמ לֵאָרְׂשִ ול

 םלשוריפ ףלמ הָנָׁש הָרשעיששו וכְלַמְב הָיָה הָּנָׁש ׁשֶמָחְו
 הָוהייִניֵעְּב רשיה ׂשעיו :קורצדתב אָשּורְי מא םׁשָו דל
 ורָט אל תֹומָּבַה קר :הָׂשֶע ויבא ּוהָיזש הָׂשָע-רֶׁשֲא לָכְּב הל

 "זרַא הָנָּב אוה תומָבּב םיִרְטִקְמּו םיִהְְַּמ םָעָה דו
 רֶׁשֲא * סקיי יִרְבִּד רָתָיְו ?ןוילעק הָוהְי-תיִּב רעש יל

 כלל ם םימָה יִרְבד רֶפְסְ"לִע םיִבּתְּכ האלה הֶׂשֶע
 יו שי {הָדּוהְי ול

 תי .'בפשמ :הלטרדב חק תאו םֶרֶא ְךֶלֶמ ןיִצְר חל

 ח אלמ 'חב ןיק מת 'הכ ה אלמ יב |

 רשח לכו םירפסבו 'סמה פ"ע ל"צב 05

 ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ןוא ,טייטעג םיא ןוא ןגָאלשענ םיא טָאה רע ןּוא ,ןּוהְיֹלַמְר ןופ ןוז םעד חַקֶּפ ףיוא טנּוּב ַא
 .ןהָיוע ןופ ןיז םעד םֶתֹוי ןּופ רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ,טרָא

 -טיצ יד ןופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ויא סָאד ,ָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןּוא ןחַקֶּפ ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןּוא יז

 <  .לארׂשי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעו

 ןופ ךלמ םעד ּוהָיַזּוע ןּופ ןּוז רעד םֶתֹוי זיא ,לארשי ןּופ ךלמ םעד ,ןּוהָילַמר ןּופ ןוז םעד חַקָּפ.ןּופ רֶאֵי ןטיווצ ןיא* =

 רע טָאה רָאי ןצכעו ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעוועג טלַא רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ < = .ךלמ ןרָאװעג הדוהי

 | .ןקֹודָצ ןופ רעטכָאט יד ָאשורי ןעווענ זיא רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .םִיַלָשּורְי ןיא טגיניקעג

 רעטָאפ ןייז סָאװ ץלַא יװ יוזַא ןָאטעג טָאה רע ;טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא קיטרָאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא =

 טרעכיירעג ןוא טכַאלשעג ץלַא ךָאנ טָאה קלָאפ סָאד ;ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טינ ןענייז תֹומָּב יד רָאנ* ,ןָאטעג טָאה ּוהָיְּוע -

 .תומָּב יד ףיוא
 .זיוה סטָאג ןופ רעיוט עטשרעביוא סָאד טיובעג טָאה רע

 -טײצ יד ןופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןעמָתֹוי ןגעוו ןכַאז עקירעביא יד ןוא* =

 .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעג

 .ןּוהָילַמר ןּופ ןוז םעד חַקֶּפ ןוא ,םָרַא ןופ ךלמ םעד ןיצר הדוהי ףיוא ןקישנָא ןּביוהעונָא טָאג טָאה געט ענעי ןיא" = =
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 וָחָא איק בָא רֶוָד ריִעְּ  וָתֹבָאדַע רַב יָתֹבֲאִע
 ו :ויִתְחַ נב

 | רוט 0

 א זחא רלמ יהילמרדמ חקפל הֶנָש הָרׁשֶעדעִבְׁש שב |
 ג וכְלְמַּב וָחֶא הש םירשעדפ :הדוהי ךלמ םָתֹוידְוַב
 רָשיַה הָׂשָעי--אָלְו םִָלָּׁוריִּב למ הָנָׁש הָרְׂשִע-יִׁשׁשְ
 :יבלמ רהב דל ויבא והְּכ ויהְלַא הי נע
 רֶׁשֲא םיוגה תֹומָעְּתִּכ ׁשֵאְּב ריִבָעַה בתא סנו לארי
 ד ר חב :לארשי נב יְִּפִמ םֶתֶא הָוהְי שירוה

 ה ןיִציר הלעי וא .:ןנער ץעילְּכ תחת תֹוָעְבִנַ-לַעְ תֹומּבַּב

 לשר ו ל והילַמְרְְּב חַהָפ םרָאידְלמ |
 ןח ל לי ואל ו ורצה 0 המחלמל

 ודב

  תלְגאלא םיִכָאלמ דא רש חה םה רע םש
 יִנָעָשּוהְו הלָע יִנָא נבו ְךֶדְבִע רמאל רושא"דלמ דֶסְלַּ
 ח חו :יִלָע םימיקה לֵאְָׂשִיךֶלֶמ ףכמו םֶרָאיְַּלַמ ףָּכִמ
 תֹורָצֶאַבּו הָוהְי תִיַּב אָצְמִּנַה בָהְוה-תֶאְו ףֶסֶּכַהתֶא זֶחֶא
 : ללֵא עמשמ :רחש רושא ךלמל חָלְׁשיו ףלמה תב
 הל ָהָשַפְת שמא רוָשַא ךלמ לעיו רושא ףלמ

 רֶׁשֲא הבּומַתֶא אֵרָיו קָשָמּוד לושַאיךְלמ ראפ
 תּומד-תֶא ןהפה הָיריִא-לֶא זחא ךלפה דלשיו קֶׂשָּמִדְּב
 א ןמפה הירוא ןכ והָׂשֲַמ-לֶכָל ותינְבִּמתֶאְו חפזמה
 כ קֶׂשֶמַּדִמ והא דֵלְּמַה ההַלָׁש-רָׁשֲא לָכְּכ הְֶּוִּמַה א
 גי אביו :קֶֶׂמַּדִמ ןָחְאיִדלָּמִה אֹוּב-רע ןהפה הָירוִא הָׂשָע
 .יקת ברק חֶמּמַה-תֶא א למה אָרְ קֶׂשּמַּדִמ לפה

 = י תלְנִת תארקל ּומָא למה לו :תיִמח ןיִצְר"ֹּתֶאְו הריק

 דרדחא שגדו קרושב ר ווק םימחאו 1

 יי | 0 5 םיכלמ
= 

 40 2 י-+ +

 ףרעטלע עעיז טימ .טניילעג ךיז טָאה םֶתִל ןוא" = =
 ןַײז ןיא ןרעטלע ענייז ןפעל ןרָאװעג ןּבָאהנַאּב ויא רע ןוא
 ךלמ ןרָאװעג ו זיא זָחֶא אז ו ןוא < .טָאטש סדוד רעטָאפ
 0-3 - 2% .טרָא יז ףיוא

 ולמה | ןוֿפ ןוז םעד חַקֶּפ ןּופ רָאי ןטנצעּביז ץיאי "זט

 הדוהי ןּופ .ךלמ םעד םָתֹוי ןּופ ןוז רעד זֶחֶא זיא
 דא ,ןעװעג טלָא זָחָא זיא רָאי קיצנַאװצ* .ךלמ ןרָאװעג
 טגיניקעג רֶע טָאה  רָאי ןצכעו ןוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע
 | / .םִיַלָשּורי ןיא

 ןיא קיטראפטכער זיא סָאװ ךָאטעג טינ טָאה רע ןוא
 ,דוד .רעֶטָאּפ .ןייז יװ לוזא ,טָאג ןַײז הוהי ןּופ .ןשוא יד
 ןופ םוכלמ יד ןופ געו םעד ןיא ןעגנַאגעג ויא רע טרעײני
 ןְכרּוה ןוז ןייז ןיינכרּוד טְכָאמעג ךיוא טָאה רע ןּוא .לארשי

 סָאװ ּרעקלעּפ יד ןּופ ןטייקידרעוומוא יד .יװ ױזַא ,ארעייפ
 ,ל אשי ןופ רעדעק יד רַאפ ןופ ןבירטרָאּפ יז טָאה טָאג

 ,תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּוא טכַאלשעג טָאה .רע ןוא +
 דגילווצ רעדעװטעי רעטנוא ןּוא ,ךעלגרעּב יד ףיוא ןּוא

 - .םיוּב ןקיטפַאה
 ןּופ ךלמ רעד ןיצר ןעמוקענפיורא זיא לָאמסנעד * =

 ,לארשי ןופ ךלמ רעד | ,ןוהָילמר ןּופ ןוז רעד חַקָּפ ןּוא ,םֶרַא =
 ףוא טרעגעלעג ןבָאה ייז וא ;המחלמ ףיוא םִיַלָשּורי ןייק
 || יי .ןעמיקייב טנעקעג טינ ןּוא .ןוָחֶא
 םֶרַא ןופ .ךלמ רעד .ןיצר טָאה טייצ רענעי ץא* |
 יד .ןפרָאװעגסױרָא טָאה ןוא , םֶרַא ּוצ תַליִא טרעקעגקירּוצ

 ןייק ןעמוקעג ןענייז םיִמֹודַא יד ןּוא | .תליֵא .ןופ רעהדּוהי
 קניה ףיוא יב ןציו ןצללבעג ןטרָאד ןענייז ןּוא ,ַליֵא
 | .גָאט

 | :ךיא ןיב ןוז ןייד ןוא טכענק ןייד נאז וצו ווזָא ,רּושַא ןופ ךלמ םעד רֶסֶלּפ-תַלנִּת ּוצ םיחולש טקישעג טָאה זָחֶא ןּואי ==
 סָאװ ,לארשי ךופ ךלמ םעח ןופ טנָאה רעד ןּופ ןוא ,םָדַא ןּופ ךלמ םעד ןופ טנַאה רעד ןּופ רימ ףלעה ןּוא ףױרַא םּוק

 .רימ ףיוא ןענַאטשעגּפױא ןענייז

 ןופ ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןוא זיוה סטָאג ןיא ןענופעג ְךיִז טָאה סָאװ ףלָאג סָאד ןּוא רעּבליז סָאד ןעמונעג טָאה זָחֶא ןּוא *

 רעד ןּוא ,םיא וצ טרעהעגוצ טָאה ףֹוׁשַא ןּוֿפ ךלמ רעד ןּוא .דחש רּושַא ןופ ךלמ םּוצ טקישעג טָאה ןּוא ,זיוה סכלמ

 ,ריק ןייק .רעציֹוזַאּב עריא ןבירטרַאּפ טָאה ןוא ;ןעמּונעגנייַא יז טָאה ןּוא , יקָׂשָמַד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא רּושָא ןופ ךלמ =

 .טײטעג רע טָאה ןעניצר ןוא

 ןעועג טָאה רע ןוא , רּׁשַא ןופ ךלמ םעד רֶסָאלְּפּתַלנִּת ןגעקטנַא קֶׂשָמַד ןייק ןעגנַאגעג זיא זָחֶא ךלמ רעד ןאי

 .קֶׂשָּמַד ןיא סָאװ חּבומ םעד
 .טעּברַא רעצנַאג ןייז טיול יוּבעג

 ןייז ןוא חּבומ םעד ןּופ טלַאטשעג יד ןהפ םעד הָיַרּוא ּוצ טקישעג טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןּוא
 ךלמ רעד סָאװ ץלַא יװ ױזַא ;חּבומ םעד טיוּבעגפיוא טָאה ןהֹּכ רעד הָיַרּוא ןואי*

 .קֵׂשָמַד ןופ ןעמוקעג ויא וָחָא ךלמ רעד רעדייא ,טכָאמעג ןהפ רעד הָיַרּוא טָאה יױװַא ,קֶׂשָמַד ןּופ טקישעג טָאה וָתֶא

 ז ןופ ןעמוקעג ויא ךלמ רעד ןַא ןוא יי מ

 .ךֶלֹומ טָאג םּוצ טנערּברַאּפ א

 ,חּבומ םּוצ טנענעג טָאה ךלמ רעד אב ;חּבומ םעד ךעועג ךלִמ רעד טָאה .קֶׂשָמַ
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 טָאה רע ןוא" .םיא ףיוא טכַארּבעגפיוא טָאה ןּוא
 ןוא ,רעפּפָאוייפש ןייז ןוא רעפּפָאדנַארּב ןייז טפמעדעג
 ןופ טּולּב סָאד טגנערּפשעג ןוא ,רעפפָאסיג ןייז ןסָאגעג
 םענרעפוק םעד ןּוא'* .חּבומ ןפיוא ,רעפּפָאדירפ ןייז
 םעד רַאפ ןופ טקּורעגּוצ רע טָאה טָאג רַאפ סָאװ חּבזמ
 ,טָאג ןּופ זיוה םעד ןשיװצ ןּוא חבומ םעד ןשיווצ ןּופ ,זיוה
 חּבומ םעד ןּופ טייז ןייב טלעטשעגקעווַא םיא טָאה ןּוא

 | .ןופצ ּוצ |
 םעד הָיִרּוא ןלױפַאּב טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןואי*

 סָאד ףמעד חּבומ ןסיורג םעד ףיוא :ןגָאז ּוצ יוזַא ,ןהפ
 רעפּפָאזייּפש סָאד ןּוא ,ירפ רעד ןיא ןופ רעפּפָאדנַארּב
 דייפש ןייז ןּוא ךלמ ןּופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןּוא ,טנװָא ןּופ
 קלָאפ ןצנַאג םעד ןופ רעפּפָאדנַארּב סָאד ןוא ,רעפּפָא
 :רעפּפָאסיג ערעײז ןוא רעפפָאוייפש רעייז ןוא ,דנַאל ןּופ
 טּולּב ךעלטיא ןּוא רעפּפָאדנַארּב ןּופ טּולּב ךעלטיא ןּוא
 ןוא .םיא ףיוא ןעננערּפש ּוטסלָאז רעפּפָאטכלַאש ןּופ
 .ןקּוקכָאנ ןפרַאד ךיא לעװ חּבומ םענרעּפּוק םעד ןגעוו

 סָאװ ץלַא יװ יוזַא ןָאטעג טָאה ןהפ רעד הָיְרּוא ןוא י*
 .ןלױפַאּב טָאה וָחָא ךלמ רעד

 ןעמַאר יד טקַאהענּפָא טָאה זָחֶא ךלמ רעד ןּוא יי
 -טנַאה םעד ייז ןּופ ןָאטעגּפָא טָאה ןּוא ,יןלעטשעג יד ןּופ
 יד ןּופ ןעמּונעגּפָארַא רע טָאה :םי םעד ןּוא .סַאפ
 -קעװַא םיא טָאה ןּוא ,םיא רעטנּוא סָאװ רעדניר ענרעפוק
 רעד ןּואי* .רענייטש ןּופ רעטסַאלפעג ַא ףיוא טלעטשענ
 ,זיוה ןָא טױּבעגנָא טָאה עמ סָאװ תּבש רַאפ קעדרעּביא
 -רעּביא רע טָאה ,ןסיורעד גנַאגניֵא סכלמ םעד ןּוא
 .רּוׁשַא ןופ ךלמ םעד ןגעװ ןּופ טָאג ןּוֿפ ויוה ןיא טלעטשעג

 רע סָאװ ןוָחָא ןופ ןכַאז עקירעּביא יד| ןּוא = =

 יד ןּופ ךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש ןענייז ייז ,ןָאטעג טָאה
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ

 "יב
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 והָחְנִמ"תֶאְו ֹותָלֶע-ֹתֶא רטקמ | ולָע לעו חכמה +
 "לע ולרֶשָא םיִמלְׁשַה-םַּ-תֶא קרזמ ָֹּכְסנ-תֶא ךסו

 בלק הָוהְי ינפל רשא תחנה הפומה תֵאְו ַחַּכְוִמַה יי
 ותא ןתיו הוי תי ןֵּבִמּו חמה ןיִּבִמ תה יִנְּפ תֶאֵמ
 .הָירֶא-תֶא ָחֶא ךלמַה והָוצוו :הָֹפֶצ ַחהֵּבוִמַ דריזלע
 קֹּבַה-תַלְע-תֶא רטקה לולגה חָפְזִמַה לע רמאל ןחלה
 ;רַאז ותָחְנַמתֶאְו ךלמה תַלֹע-תֶאְו בֶרֶעָה תַמנִמ-תֶאְ
 הָלֹע םּדדלָכְו םֶהיֵּכְסִנְו םֶתָחְנִּו ץֶרֶאָה םעילָּכ תלע
 קל ִליהְיְהִי תֶׁשָחִּנַה חֶּבומּו קר ויָלָש חַבָז-םַּד-לָבְו

 ץצקה + וָָא ךְלִמה הוִרְׁשֲא לֶכּכ ןהפה הָיִרא שעוו "
 -תֶאו םֶהיֵלֲעַמ רפי תונכמה תָֹרְגְִּמַה-תֶא ומָא למה
 היְִּחַּתרֶׁשֲא תֶׁשְחִגַד רקְכה לעמ דנֹוה םיַה-תֶאָו רכה
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 -רֶׁשֲא תֶכַשה שמית !םיִנָבֲא תֶפצְרִמ לע ותא ןֵּתיו חי
 .זֶרוהְי תיפ בסה הֶנוציִתַה למה אּוָבְמיִתֶאְו תי נב

 -אאלה הֶׂשָע רֶׁשֲא וָחֶא יִרְביִד רֶתַו :רּושא למ ! יִנָּפִמ טי
 בכשו :הָרּוהייכְלַמְל םיִמָיהיִרְבַד רֶפְילֲעטיִבּותְּכ םַה כ

 דלממ ו רעב יָתֹבָא--םע רכט ויָתֹבֶא--םִע ּחֶא
 !ויִתִחַּת וָנְב והיקְזח

1 
 עשה למ הָדּוהְי .ְּךֶלֶמ וָחָאָל הֵרָׂשֶע םיִּתְׁש תַנָשְּב *
 עַרָה שעו :םיִנָׁש עׁשִּת לֵאָרְׂשִי-לַע ןורמְׂשִב הָלֵאְדַּב ג

 :וינפל יָה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יכְלַמְּכ אל קר הָוהְי נע
 רֶבָע עשוה ולדיהמ רושא ֵלֶמ רֶמָאְנִמְלִׁש הָלָע וָלָע +
 רֶׁשֲא רֶשָל עשוהְב רושא-למ אֶצְמִּיַו :הָחְנִמ ול בש ד

 הרָחְנִמ לה" םִיַרְצִמיִדִלִמ אוָמ-לֶא םיִכָאְלַמ חלש
 והָרְסִא רושא ךֶלֶמ יהרְצעו השב הָׁשְּכ רּושא ךלמל

 ןורמש לעג ץֶרָאָהילְכִּב רושאזדלמ לעמנ :אֵלָּכ תב '

 ליעלמ ױק ךסמ וי | רק קא לי | ייק הצו ןט גש

 -סדוד ןיא ןרעטלע ענייז מעל ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה זָחֶא ןּוא *
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא ּוהָיִקזִח ןוז ןייו ןוא .טָאטש

 ןורמש ןיא ךלמ ןרָאװעג ןהָלֵא ןופ ןוז רעד ַעָשּוה ויא ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד וָחֶא ןּופ רָאי ןטפלעווצ ןיאי ןי
 .רָאי ןיינ זטניניקעג טָאה ןּואנ ,לארשי רעּביא
 ןענייז סָאװ לארׂשי ןופ םיכלמ יד יװ יװַא טינ רָאנ ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא י

 .םיא רַאפ ןעוועג

 .םיא ןוא ,םיא ּוצ טכענק ַא ןרָאװעג זיא עָשּוה ןּוא ,רּושַא ןופ ךלמ רעד רֶסֶאנַמְלַש ןעגנַאגעגפיורַא זיא םיא ףיואי
 .ּבָאנּפָא טלָאצעג

 ןופ ךלמ םעד אֹוס ּוצ םיחולש טקישעג טָאה רע לייוו ,טנּוּב ַא ןַַׁשֹוה ןיא ןענופענסיוא טָאה רושַא ןופ ךלמ רעד ןוא+
 טָאה רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןוא .רָאי ןיא רָאי יװ ױזַא רּושַא ןּופ ךלמ םעד ּוצ ּבָאנּפָא טכַארּבעגפױרַא טינ טָאה ןּוא ,םִיַרצִמ
 .הסיפת ןיא טרַאּפשעגנײַא םיא טָאה ןּוא ,ןטלַאהרַאפ םיא

 טָאה ןּוא ,ןורמוש ףיוא ןעגַאנעגפױרַא זיא ןּוא ,דנַאל ןצנַאג ןפיוא ןעגנַאגעגפיורַא זיא רּוׁשַא ןּופ ךלמ רעד ןּוא *

 .רעטייוו ןוא 23 ,ז'א םיכלמ עונ .רעטייוו ןוא 27 ,ז 'א םיכלמ עו"
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 ודָמָל ַעֵׁשֹוהְל תיְִׁשְּתַה תש ;םיִנָׁש שלש היֶלָע רצ

 בֵׁשיַו הְרּושא לֵאָרְׂשִי-תֶא לגמ ןורמשדתַא םּוׁשַאיְדִלַמ
 :יִדְמ יִרָעְו ְווג רַהָ דֹוָבָהְבּו חַלְחַּב םָתֹוא
 והלה םֶתיֵהְלֶא הוהיל לאָרשידיינב יִאְטָחיִּ יהו
 םִיָרְצִמ-ךלֶמ הָעְרַּפ ךִי תַחָּפִמ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶתֹא
 ח רָׁשָא םיגה תֹקְחְּב וכל :םיִרָחֲא םיקלָא וִאְריײו
 = ּווְׂשֶע רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִבְלַמּ לארי נב ינפִמ הָוהְי שירוה

 ש הְרוהְי-לַע ןכ-יאל רֶׁשֲא םיִרָבָּד לֵאָרְׂשִי--ינב ואּפַחי
 םיִרְצֹונ לדנִממ םָהיִרְעְלכּב נ תֹומַּב םָהָל ו נבו םֶהיֵהְלֶא

 ."לָּכ לע םיִרָׁשֲאַו תֹובָצַמ 'םֶהָל ובָצ +רצבמ ריעדדע

 אי תֹומָב-לכְּב ם םְׁשיּורְטקִיו :ןנעֶר ץע"לְּ תַחָתְו הָהֹבִג הָעְבִנ
 םיִעָר םיִרָבְּד ּוׂשָעַּיו םֶהיֵנְּפִמ הָוהְי הלהט םיוגכ

 גי והיו ךמָא רֶׁשֲא םיִלּלּגַה ורבע הוהְי-תֶא טיִעְכַהָל

 י לארשיב הי דעו :הָוַה רבדה"תא ּוׂשֲעַת אֵל םֶהָל

 םֶכיֵבְרַּדִמ ובש רגאל הָוח-לָכ זאיבנלכ \ דִיב הָרּוהיִכּ

 יתיוצ רֶׁשֲא הָרוּתַח-לֶכְּכ יֵתוִּח יֵתֹוְצִמ ֹורְמִׁשְו םיערה
 !םיִאיִבּנַה יִדְבִע יִּב םֶביִלַא יִתְחַלָׁש * רשאו םֶכיֵתֹבַא-תֶא

 ייאל רָׁשֲא םֶתֹובֲא ףֶרֶעְּכ טֶּפְרֶע-תֶא וַשְקִו ועמש אלו
 יש ןתיִרְּבתֶאו יקְח-תֶא יָמָאְמִי ֹוםֶהיֵתְלֶא ההיפ ונימָאה
 שכב דיעה רֶׁשֲא ויתודע תא םַתובָאַתַא תַרּכ רֶׁשֲא

 םתֹביִבְס רֶׁשֲא םיוגה יֵרֲחאְ לער לבָהַה ירחא וכל

 טבע ;םֶהָּכ תֹוָׂשֲע יִתְלְבְ םֶתֹא הָוהְי הָוִצ רֶׁשֲא

 םינש הָכְסִמ םֶהָל ושעוו םהיִהְלֶא הָורְי תוצמדלָּכדתַא

 םםימָשה אָבְצ--לָכְל ווחתשמו הָדׁשֲא ושעיו םיִלָנֲע |

 זםֶהיֵתֹנְּב-תֶאְו םֶהיֵנְּב-תֶא וריבעמ : ;לַעַּבַה-תֶא ודבעיו

 עֶרֶד תיִשעְל ּורְּכַמְִיַו ושחו םיִמָסְק יִמְסִקִיו ׁשֵאְּב
 יילאָרְׂשִיְב לאָמ הָוהְי ףֵאְתַיַו : מיֵעְכַהְל הָוהְי נב

 ירק ינש דש קב ץמק וט יא הלמב םימעט ב | ורק ואיבכ גי

 ּב םיכלמ

 .םיוּב ןקיטפַאה
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 ןעשוה ןופ רָאי ןטניינ ןיא * .רָאי יירד ריא ףיוא טרעגעלעג

 טָאה ןּוא ,ןורמוש ןעגנוװצַאּב רשַא ןופ ךלמ רעד טָאה

 = .,חַלֵח ןיא טצעזַאּב יו ןוא ,רּוׁשַא ןייק לארשי ןּבירטרַאפ

 -  .יַדָמ ןופ טעטש יד ןיא ןּוא ,ןָזֹוג ךייט םייּב ,רֹובָח ןיא ןּוא

 לארשי ןופ רעדניק יד לײװ ןעשעג זיא סָאד ןואי

 "פיוא ייז טָאה סָאװ טָאג רעייז הוהי ּוצ טקידניועג ןּבָאה

 ןופ טנַאה רעד רעטנוא ןופ ,םִיַרצִמ דנַאל ןופ טכַארּבעג

 טכרָאפעג ןּבָאה טז ןּוא ,םירצמ ןופ ךלמ םעד הערַּפ

 .ןצעזעג יד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ײז ןוא *  .רעטעג עדמערפ

 יד רַאפ ןופ ןּבירטרַאפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןּופ

 ,לארשי ןּופ םיכלמ יד ןביילגסעד ;לארשי ןּופ רעדניק

 ןּבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא* .טכַאמעג ןּבָאה יז סָאװ

 ,טָאג רעייו הוהי ּוצ קיטכיר טינ סָאװ ןכַאז טכַארטעגּוצ

 ןופ ,טעטש ערעייו עלַא ןיא תומָּב טיוּבעג ךיו ןּבָאה יז ןוא

 ןּבָאה ייז ןוא * .טָאטשגנוטסעפ ַא זיב םערוטרעטכעו ַא

 ףיוא ןעגנַאטשנצעג ןּוא רענייטשלייז טלעטשעגפיוא ךיז

 רגייווצ רעדעווטעי רעטנּוא ןוא לגרעּב ןכיוה רעדעווטעי

 ףיוא טרעכיירעג ןטרָאד ןּבָאה יז ןוא *

 ןּבירטרַאּפ טָאה טָאג סָאװ רעקלעפ יד יװ יױזַא ,ָתומָּב עלַא

 -רעד ּוצ ןכַאז עטכעלש ןָאטענ ןּבָאה יז ןוא ;ייז רַאפ ןּופ

 ,רעטענּפָא יד טנידעג ןּבָאה יז ןּוא .טָאג ןענערעצ

 עקיזָאדיד ןָאט טינ טלָאז ריא :טגָאזעגנָא ייז טָאה טָאג סָאװ

 ךייַא טרעק :ןגָאז ּוצ ױזַא ,רעעז ןכעלטיא ,איבנ ןכעלטיא ךרוד הדּוהי ןּוא לארשי טנרָאװעג טָאה טָאג ןּוא * .ךַאז

 ּבָאה ךיא סָאװ הרות רעצנַאג רעד טיול ,ןצעזעג עניימ ,טָאּבעג עניימ טיה ןּוא ,ןגעװ עטכעלש ערעיײַא ןּופ םּוא

 טינ ןּבָאה ייז רעּבָא'*  .םיאיבנ יד טכענק עניימ ךרוד ְךייַא וצ טקישעג ּבָאה ךיא סָאװ ןוא ,ןרעטלע ערעײַא ןלױפַאּב

 ןיא טביולגעג טינ ןּבָאה סָאוו ןרעטלע ערעייו ןופ ןקַאנ רעד יוו יא ,ןקַאנ רעייז טכַאמעג טרַאה ןּבָאה ייז ןוא ,טרעהענוצ

 ןּוא ,ןרעטלע ערעייז טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ דנוב ןייז ןּוא ןצעועג ענייז טכַארַאפ ןּבָאה ייז ןוא י* .טָאג רעייז הוהי

 יד ךָאנ ןּוא ,קיטשינ ןרָאװעג ןוא טייקיטשינ ךָאנ ןעננַאגעג ןענייז יז ןוא ,טנרָאװעג ייז טָאה רע סָאװ ןשינערָאװ ענייז

 טָאּבעג עלַא ןוָאלרַאפ ּבָאה יז ןואי" ,ײז יוו ױזַא ןָאט ּוצ טינ ןליופַאב יז טָאה טָאג סָאװ ,ײז םּורַא דנּור סָאװ רעקלעפ

 וצ טקּוּבעג ךיז ןוא ,הָרָשַא ןַא טכַאמעג ןוא ,רעּבלעק ייווצ-ןצענ ענעסָאנעג טכַאמעג ךיו ןּבָאה ןוא ,טָאנ רעייז הוהי ןּופ

 ןכרּוד רעטכעט ערעייז ןּוא ןיז ערעײז ןייגכרוד טכַאמעג ןּבָאה יז ןּואי .לַעַּב טנידעג ןּוא ,למיה ןופ ליח ןצנַאג םעד

 = ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאט ּוצ ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא ,טרעביוצענ ןוא ײרענָאורָאװ טכיורבעג ןּבָאה ןוא ,רעייפ

 ;םינפ ןייז ןיָפ ןָאטעגּפָא ײז טָאה רע ןוא ,לארשי ףיוא טנרעצעג רעייז טָאה טָאג ןּוא *  .ןענערעצרעד ּוצ םיא ,טָאג



 טָאה יי : ,ןײלַא הדּוהי טבש ץּוחַא ןּבילּבעג טינ זיא סע

 .ןוא ,טָאנ רעייו הוהי ןופ טָאּבעג יד טיהעג טינ הדּוהי ךיוא

 .ענעי סָאװ ,לארשי ןּופ ןצעזעג יד ןיא ןעגנַאגעג ןעגייו יז

 .טכַאמעג ןּבָאה

 יז טָאה ןּוא ,טקינייפענ ייז טָאה רע ןוא ,לארׂשי ןופ ןעמָאז

 יז טָאה רע זיּב ,רעביורסיוא ןופ טנָאה רעד ןיא ןּבעגעג

 יּפָא טָאה רע זַא םורָאװ 51 .םינפ ןייז ןּופ ןפרָאװעגקעװַא

 טכַאמעג ןּבָאה יז ןוא ,דוד ןופ ויוה םעד ןופ לארשי ןסירעג

 יּפָארַא םעבְרִי טָאה ,ןטֶבִנ ןופ ןוז םעד םִעבְרִי ךלמ ַא רַאפ

 טכַאמעג יז טָאה רע ןּוא ,טָאנ רעטניה ןּופ לארׂשי טריפעג

 ןענייז לארשי ןֹופ רעדניק יד ןוא < .דניז עסיורג ַא ןקידניו

 ;ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעמֶעבֶרִי ןופ דניז עלַא ןיא ןעגנַאגעג

 .ןוֿפרעד טרעקעגּפָא טינ ךיז ןּבָאה יז

 טדערעג טָאה רע יװ ױזַא ,םינפ ןייז ןופ לארשי ןָאטעגּפָא

 -רַאּפ ןיא לארשי ןּוא ,םיאיבנ יד טכענק ענייז עלַא ךרוד

 ןקיטנייה ףיוא ויִּב רּוׁשַא ןייק דרע ןייז ןופ ןרָאװעג ןּבירט

 | .גָאט

 ,ןורמוש טּברָאעג ןּבָאה ײז ןוא .לארׂשי ןופ רעדניק יד

 -.טעטש עריא ןיא ןסעזעג ןענייז ןוא

 ןציז רעייז ןּופ בייהנָא ןיא ןעוועג זיא סע ןוא*

 נָא טָאה הוהי ןוא ,הוהי טכרַאפעג טינ ייז ןּבָאה ,ןטרָאד

 .יײז ןשיווצ ןעגרהסיוא ןועלפ יײז ןוא ,ןבייל ייז ףיוא טקישענ

 .ןצנַאג םעד טכַארַאפ טָאה טָאג ןוא%

 טָאה טָאג ויבי*

 ןשטנעמ טכַארּבעג טָאה רושא ןּופ ךלמ רעד ןוא*

 .ןּופ ןוא ,תֶמֵח ןופ ןוא , אְוַע ןופ ןוא ,הָתּוּכ ןופ ןוא לַבָּב ןּופ

 טָאטשנָא ןורמוש ןופ טעטש יד ןיא טצעוַאּב ןּוא ,םִיַורַפט

 31-19 זי

 ּוּדַבְל הָדּוהְי טֶבֶׁש קר ראש אל ווי לעמ טֶרְסִ
 וכ יפלו םהיְֵלֶא הוה תוְצְמַתֶא רמש אל הדוהודסנ שי
 טֵאָרְשִיעַרְזלְכּב הָוהְי סָאְמו :ישָע רֶׁשֲא לאְרְשי תוקָחְּב כ
 .פ ןויָנְּפִמ  םכילשה רֶׁשֲא דע םיקש"דיב נו םֶנעיַ א

 .ךָּפ םעְבְרִי--תֶא וכילממ דוד תיֵּב לעמ לֵאָרְׂשִי עֶרָכ
 טאיִמַחהְו הָוהְי יִרחֶאמ לָארְשייתִא עברי אליו 1

 | עברי תֹואְַּה-לָכְּב לארשי יֵנְּב כל :הָלּודְג הָאְמֲח בכ
 -תֶא הָוהְי ריסהירשא דע :הָנָמִמ ורםחאל הֶׂשָע רֶׁשֲא ונ

 .םיִאיִבּנַה ויָדְבֲע-לַּ ךִיָּב רָב רֶׁשֲאַּ ויִנָּ לַעַמ לארי
 = +הָוה םויה דע הָרּוׁשַא ותמדא למ לארשי לנה

 םִיוהַפְפּו תֶמֲחְמּו אמו הָתוכמְז לבב רושאְדְלמ אָבִיו דכ
 ןולמָש"תא ושר לארשי נב תחת ןורמְש יֵרְעִב בש

 דתֶא ּואְרִי אל םש םֵּתְבִׁש תַלַחְתְּב יהיו :ָהיֶרָעְּב ּוְבְׁשיַו הכ
 ;כיגרה ויהמ תֹויָרֲאָה--תֶא םֶהָּכ .הָוהי חל הוהי

 .תילגה רֶׁשֲא םלגה רמאל לושא למל ' ורמאו :םֶהָּב וכ
 ץרָאָה יָא טַּפְׁשִמיִתֶא ּועְרִי אֵל ןֹורְמִׂש יִרָעְּב בשותו
 רשאכ םָתֹוא םיִתיִמְמ םָּנִהְו תֹויָרֲאָה--תֶא םכְחלשיו

 רושאזדְלִמ וצו !ץֶרָאָה יהלֶא טֵּפְׁשִמ"תֶא םיִעָדְי םניֵא וכ
 םָּׁשִמ םֶתיִלְנַה רשא םיִנֲהְּכַהְמ דַחֶא הָמש וכילה רמאל

 תב :ץראה יהְלֶא טפשמתֶא םליו םש ובשיו ּוכְליִו חכ
 טלָא-תיִבְּב בש ןורמָשִמ לנה רשא םיֲִהְַּהְמ דָחֶא
 יוג םישע ויהיו 1הָוהְי-תֶא ואְרִיי ךיא םָתֹא הָדֹומ יהיו

 זבינרמשה ישע רֶׁשֲא תֹומָּכַה תיִבְּב | והינו ויהלא יו
 ילָבָב ישנו :םש םיִבָׁשִי םה רֶׁשֲא םֶהיֵרָעְּב יג יו ל

 ישא .לגרנ-תֶא ושע תּוכייִׁשְנַאְו תֹלְּב תֹוּכְכ-תֶא ׂשָע
 .ײזרָאו ןַחְבִנ ּוָׂשָע םיועָקְו 1אָמיִׁשָא--תֶא וָׂשָע תמח אל

 ךלמְרְראל שָאְ םֶהיִנְּבִתֶא םיפְרש םיֹוַפְסִהְו קסרמ

 אחבו ןיז "אפ - חניאב חס ? םיווססמו דכ ףאלמ בכ יק חדו אכ

 וצ יֹזַא ,רּושַא ןופ ךלמ םעד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה יז

 .הוהי ןטכרָאּפ ןלָאז ליז יו טנרעלעג 2 טָאה ןוא ,לֶאדתיִּב = |

 םעד ןּופ רענייטש םעד טינ ןסַײװ ,ןורמש ןּופ טעטש יד ןיא טצעזַאּב ןוא ,טריפעגקעװַא טסָאה ּוד סָאװ רעקלעפ יד :ןגָאז

 םעד ןופ רעגײטש םעד טינ ןסייוו ײז יוו יוז ,ייז טיט יז ,עז ןּוא ,ןבייל ײז ףיוא טקישעגנָא רע טָאה םורד ;דנַאל ןופ טָאג

 | | 0 | | = ו .דנַאל ןופ טָאג

 ןּבירטרַאפ טָאה ריא סָאװ םינהפ יד ןּופ םענייא ןיהַא קעװַא ו טריפ :ןא וצ ױזַא ,ןלױפַאב ר רּושַא ןופ ךלמ רעד טָאה יי |

 | | ,דנַאל ןופ טָאג םעד ןופ רענייטש םעד ןענרעל יז לָאז רע ןוא ,ןטרָאד ןצעזַאּב ךיז ןוא ןייג יו ןלָאו ןּוא ;ןטרָאד ןופ

 ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןוא ,ןורמוש ןּופ ןּבירטרַאפ טַאהעג טָאה עמ סָאװ םינהּכ יד ןּופ רענייא ןעמוקעג ןיא **

 ענעגייא ענייז ןֿכַאמ ךיוא טגעלפ קלָאפ ךעלטיא רעּבָא *

 קלָאפ ךעלטיא ;טכַאמענ ןּבָאה םינֹורמש יד סָאװ תֹומָּב יד ןופ רעזייה יד ןיא טלעטשענקעװַא יוז ןּבָאה ייז ןוא ,רעטעג

 ןשטנעמ יד ןוא ,תונב"תופוס טכַאמעג ןּבָאה לבָּב ןופ ןשטנעמ יד ןוא * .ןסעזעג ןטרָאד ןענייו יז סָאװ טעטש ערעייו ןיא

 ןּוא וַחבִנ טכַאמעג ןּבָאה םיִוַע יד ןּוא*: ,ָאמישַא טכַאמעג ןּבָאה תֶמָח ןּופ ןשטנעמ יד ןּוא ,לֵגרִנ טכַאמעג ןּבָאה תּוּכ ןופ

 ,םִיַורַפס ןּופ רעטעג יד ,ךֶלָמַנַע ןוא ְךֶלֶמַרדַא וצ רעייפ ןיא רעדניק ערעייז טנערּברַאפ ןּבָאה םיורפס יד ןּוא ,קָּתֹרַּת



 4 ,חי-32 ,זי |

 | תיִבָּב םֶהְל םישע ויה תומָב ינָהְל טֶתֹוצְקִמ םָהָל
 ול םיִרָבְש וה םֶהיֵהְלֶא-תאְו םיִאְרְי יָה הָוהידתַא ּותֹומָּבַה

 דלדָוַה םֹויַה דע :םֶׁשִמ םתא לְנִה-רֶׁשֲא םייגה טַפְׁשִמַּכ
 ז=ל;הידתֶא םיאָרְו םָניֵא םינשארה םיִטְפֶשִּמַּ םישע םָה
 רֶׁשֲא הָיְצִמַכְו הָדֹּתַכְ ֶשְֶׁשִמְכ .םֶחֹּקִחְּכ םישע םֶניֵאְו
 הל תרכול :לארשי מש םשדרָשא בקי יִנְּב"תֶא הָוהְי הָוצ

 םירחא םיהלֶא ּואְריֵת אל רמאל םוצינ תיִרְּב םָּתִא היה |
 שקל וחְּבְזת א םּודְבַעַת אלו םִנָל ווחתשתדאלו
 ל טםִיַרְצִמ ץרָאמ םֶכְתֶא הֶלָעָה לֶׁשֲא הָוהְי-תֶאימֶא | יִכ
 ל וחְמְשת ה ואָריִת ותא היט עורזמו לג ב

 שש ג 7 ב "תל :וחכשת ואל םַכַתֶא  יּתְרִכ-רָׁשֲא תירבהו ;םיִדֵחַא 4

 טל ֶכיהְלֶא הוהָי-תֶא-מִא יִּכ :םיִרָחֲא םיהלָא ּואְריִת אלו
 מ ועמש אל 1 !םֶכיֵבְיא-לַּכ דךימ טֶכְתֶא טיי | אוהְו וארית
 אמ םביונַה | יה :םישע םה ןושארה םָעָפְשִמְכְיסִא יִּכ
 "בג םיִדְבְ ויה םֶהיֵליִקּפ-תֶאְ הוהְי--תֶא םיִאָרְו הֶּלִאָה

 | דעם יש םה םֶתְבָא א וש רשאכ םַהיְנְב ינֶבּו 1 םֶהיֵנְּב
 = הזה םק |

 חי
 א דלמ לֵארׂשִי ךלֶ הָלאְרֶּב שוהל שלש תנשב וה
 ג דגש שָמָחְ םיִרשעְדְרּכ !הָדּוהְי ךלמ ּתֶאְדִּב יקח
 וכשו םלָשורּ ְךַלֶמ הָנָׁש עֵׁשִתָו םיִרְׂשֶעְו ובְלְמּב הָיָה
 ו לָכָּכ הוהְי ינעְּב רעיה שעמ :הירכזחתפ יִבָא מא
 ד בֵּבׁשְו תֹומָבַה-תֶא ריח ו אּוָה ּ!ויִבָא דוד הָׂשָע-רׁשֲא
 זרׁשֶּנה שח תַפַכְו הָרְׁשֲאָה-תֶא תֶהָכו תֹבֲַמה-תֶא

 טוה / לא אל זי

 יז .ןבָאה :ייו .ןוא ,הוהי :ןטכרָאפ יז ןנעלפ ייבר עד בל ושעמו הוהי-תֶא םיִאָרְי ויהיו :םילפס הלא , ל |
 הוהלא ןגעלפ סָאװ ,תֹומָּב ןופ םינהפ ךיו ןשיווצ ןופ טכַאמעג

 .ןעעד ליו ןנעלפ רעטעג ערעייז רעּבָא ,ןטכרָאפ יז ןנעלפ

 .תֹומָּב יד ןופ רעוייה יד ןיא ייז רַאפ ןייז בירקמ

 0 טָאה עמ סָאװ הו רעקלעפ יד ןופ רענייטש רעד יוו ױזַא

 / יי יי | ..טריפענקעוװָא ןטרָאד ןופ

 יד 4 וא ײז | עט נָאט .ןקיטציה .ףיוא בי 4 //

 ,הוהי צנָאג ןיאנ טינ ןטכרַאּפ יז ;סרעגייטש עקידרעירפ

 !ץעועג רעייז יוו ןוא םיקוח ערעײז יוז יוזַא טינ ןעוט יז ןוא

 - שאה טָאג סָאװ טָאֿבעג סָאד יװ ןוא הרות יד יװ יװַא ןּוא

 - ץיו טּכַאמעג טָאה רע סָאװ ,בקעי ןופ רעדניק יד ןטָאּבעג

 ַא ןסָאלשעג יז טימ טָאה טָאג סָאװ** ;אלארשי ןעמָאנ

 טינ לָאז ליא :ןָאז וצ ױזַא ,ןליופאב ייז טָאה ןּוא ,דנוב

 ןקוב טינ רח טלָאז | ריא ןוא ,רעטענ עדמערפ ןטכרָאפ

 | טרעייני 19 ;ייז וצ ןטכַאלט טינ ןוא ,ןעצד טינ ײז ןוא יז וצ \

 םיִרצמ דאל .ןופ טכָארּבעגפױא ךייא טָאה סָאװ הוהי

 | ,םערָא ןטקערטשעגסױא ןַא טימ ךוא ,טײקרַאטש סיורג טימ

 - ;ןְקּוּב ךיז ריא טלָאז םיא ּוצ ןוא ,ןטמרָאפ- .ריא טלָאז םיא

 ידי ןּוא םיקוח : יד וא = .ןטכָאלש היא טלָאז םיא .ּוצ ןּוא

 .ףַאפ טָאה רע סָאװ ,טָאּבעג סָאד ןּוא הרות יד ןוא ;ןצעזעג

 ריא;ןּוא ;ָאט עלַא ןָאט ּוצ ןטיה ריא טלָאז ,ןבירשעג ךייַא

 - זּב:םעד ןּוא < - .רעטעג עדמערפ ןטכרָאֿפ טינ טלָאז

 .רעטעג | עדמערפ ןטכרָאּפ" .טינ .טלָאז ריא ןּוא :ןסעגרַאֿפ טינ ריא טלָאז ,ךייַא טימ ןסָאלשעג בָאה ךיא סָאװ

 ערעייא על ןפ טנַאה רעד ןופ ךייו .לוצמ ךייֵא טעו רע ןּוא ,ןטכרָאפ ריא טלָאז טָאג רעיא הוהי טרעייני*

 ..רענייטש רעקידרעירפ רעו 6 ױזַא ןעֹוט יד טרעיינ ,טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא 40 ."טנייפ

 | רעדעק ערעײז יז ןביילגסעד ;ןעעד יז ןגעלפ ןצעג ערעיו רעּבָא ,הוהי ןטכרָאפ ןגעלפ רעקלעפ עקיזָאדיד ןוא< =

 יי גָאט ץ ןקיטנַײה ףיוא זיִּב יז ןעוט יװַא ,ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ערעייז יװ ױזַא-.רעדניקסדניק ערעײז  ןוא

 וָתֶא ןופ ןיז רעד היקוח זיא ,לארׂשי ןּופ ךלמ םעד הלא ןופ ןוו םעד עָשוה ןּופ רָאי ןטירד ןיא ןעוועג זיא סע ןּוא ! חו |

 ןיינ ןוא , ,ךלמ ןרָאוועג זיא רע וַא ,ןעװעג טלַא רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ* ..ךלמ ןרָאװעג הדוהי ןופ ךלמ םעד

 | .ןהָנרַכו ןופ רעטכָאט יד יבַא ןעוועג ויא רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא ,םִיַלָשּורי ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןּוא

 .ןָאטעג טָאה דֹוד רעטָאפ יי סָאװ ץלַא יװ וא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא 0

 | יִד טקַאהעצ טָאה רע ךוא -ָרַשַא יד ז טקַאהעגּפָא ןוא ,רעציטשלייז יד ןכָארּבעצ ןּוא ,תומָּב יד ןָאטענּפָא טָאה רע *

 .29 ,בל תישארב עזא
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 ויּב םורָאװ ;אטכַאמעג טָאה השמ סָאװ גנַאלש ענרעפוק

 ,ריא ּוצ ןרעכייר לארשי ןּופ רעדניק יד ןגעלפ געט ענעי

 -רָאפ ךיז טָאה רע *  .בְוֶּתשּוחנ ןפורעג יז טָאה עמ ןּוא

 ויא םיא ךָאנ ןוא ,לארשי ןּופ רַאה םעד טָאג ףיוא טרעכיז

 ךיוא ,הדּוהי ןּופ םיכלמ עלַא ןשיווצ רע יו ַאזַא ןעװעג טינ

 רע םורָאװ* .םיא רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ יד ןשיווצ טינ

 טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה רע ,טָאג ןָא טפעהַאּב ךיז טָאה

 סָאװ טָאּבעג ענייז טיהעג טָאה רע ןּוא ,םיא רעטניה ןּופ

 ;םיא טימ ןייז טנעלפ טָאג ןּוא" .ןהשמ ןטָאּבעג טָאה טָאג

 .ןקילגַאּב רע טגעלפ ,ןײנסױרַא טגעלפ רע ּוװ םּוטעמּוא

 ןוא ,רּושָא ןופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה רע ןּוא

 ויב םיתשלפ יד ןגָאלשעג טָאה רע * .טנידעג טינ םיא טָאה

 ַא ויב םערוטרעטכעװ ַא ןּופ ,ןקרַאמעג עריא ןּוא הֶזַע

 יי .טָאטשגנוטסעפ

 -ּוהָיִקוח ךלמ ןופ רָאי ןטריפ ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא *

 ,ןהָלֵא ןופ ןוז םעד עָשּוה ןופ רָאי עטעביז סָאד ויא סָאד

 רעד רֶסָאנַמלַׁש ןעגנַאגעגפיורַא זיא-לארשי ןּופ ךלמ םעד

 ףיוא טרעגעלעג טָאה ןּוא ,ןורמש ףיוא רּוׁשַא ןופ ךלמ

 ;רָאי יירד ןּופ ףוָס םּוצ ןעגנּוװצַאּב יז ןּבָאה יז ןוא י* .ריא

 רָאי עטניינ סָאד זיא סָאד-ןהָיִקזִח ןּופ רָאי ןטסקעז ןיא

 ןעגנּוװצַאּב ןֹורמֹוׁש ויא-לארשי ןופ ךלמ םעד ַעֵׁשֹוה ןּופ

 ןּבירטרַאפ טָאה רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד ןּוא ** .ןרָאװעג

 ןוא ,חַלַח ןיא טריפעגקעװַא ייז טָאה ןּוא ,רּוׁשַא ןייק לארשי

 ;יֵדָמ ןופ טעטש יד ןיא ןּוא ,ןןג ךייט םייּב ,רֹובָח ןיא

 :רושא "

 17-5 ,חי

 ללָאְרָשיחינב ּוַָה הָמָהָה םימיה"דע יִּכ השמ הֶׂשָע-רֶׁשֲא
 ילֵאָרׂשִי-יהלֶא הוהיב :ןֶתָשְחְ ולדארקיו ול ל םיִרָּמַלְמ
 רֶׁשֲאַו הלוהי יכלמ סֹכְּב ּוהֹמָכ יהא ויְרָחַאְו חָמֶּב

 למשוו וירחאמ רפאל הזהב קֵּבְדיַו גוונָפִל יָה ו
 :השמדדתַא הוה הָוצ-רֶׁשֲא ווָתֹוְצִמ !

 צ

 מע הָוהְי הָיָה
 :ודבע אלו רושאידלמפ ררמנ ליש אֵצִיירָׁשֶא לֶכְּב

 יל ָהיֶלּובנ-תֶאְו הזע-רע םיִתְשלפדתֶא הָּכִה אּוָה ח
 רְעיִבְרֶה הָנְׁשַּב יחמ - זרָצְבִמ ריעידע םיִרְצֹו ט

 הָלֵאְדִּב עֶׁשֹוהְל תיִיִבְׁשַה הָנְּׁשַה איה יהיקוח דלמל
 ןורָמָשדלע רעיל רֶמֶאְנמְלִׁש הָלָע לארשי ְךֶלֶמ

 ׁשֵׁש--תַנְשִּב םיִָׁש ׁשֵלָׁש הצקמ הבל :ָהיֵלָע רצ >
 תדרְכְלִנ לארשי דלָמ עשוהְל עשת-תנש איה הָּיִקְחִל

 םמניו הָרוׁשַא לֵאָרׂשִי-תֶא רושאזדלמ לנו :ןורמש אי
 דתול רֶׁשֲא | לע : יִדָמ ידעו ןְווג רָקְנ רובָחְבּו חַלְחַּב :י

 -לָּכ תא ּותיִרְּבְדתֶא ּורבעמ םֶהיֵהְלֶא הָוהְי טיקְּב ועמש
 וע אלו ועָמַש אלו הָוהְי רבע שמ ה רֶׁשֲא

 םיִרֲחְימ הלָע  היקזח דלפל הָנָׁש הֹרָׂשֶע ַּבְרַאְבּו *
 !םבֵׂשּפְתִיַו תורְצְּבַה הָרּוהְי יִרָעלָּכ לע רושאדדדלמ

 ו הָשיִכְל | רושַאִדְלְמילֶא הָדּהי-ךלֶמ ָיִקְִח חלש די
 תשא ילָע ןתתירשא תא יִלָעַמ בּוש ֹיִתאָטָח | רָמאל
 ;רואמ שלש הָוהיַלְמ הָיקְזִ-לַע רושאדדלמ םֶשיו

 -ילָּכיתֶא היקזח ןפמ :בָקֶז רֵּכִּכ םיִׁשֹלְׁשּו ףֶסָּכירַּכְּכ יש
 תַעְּכ :ךֶלֶּמַה תיִּב תֹרְצִאְבּ הָוהידתיב אָצְמִנַה ףֵסָּכַה =

 -תרֶאְו הָוהִי לֵכיֵה תֹומלַּד-תֶא הָיְִזִח ץצק איחַה
 ךֵלֶמְל םֶנְתִַו הָרּוהי ךלֶמ היקזח הפ רֶׁשֲא תֹונְמִאָה

 -בר--תֶאְו ןֵתְרַּתתֶא רושא-למ חלש
 ליִחְּב והיקח ּךֵלֶּמַה-לֶא ׁשיִכְלִמ הָקָשְבְרתֶאְ | םיִרָס
 ודמעינ ואבי ולָעיַו םֵלָׁשּורְי ואבו לע םלָׁשּורְי דֶבָּכ

 סָאװ ץלַא ,דנוּב ןייז ןטערטעגרעּביא ןּבָאה ןּוא ,טָאנ רעייז הוהי ןּופ לוק םעד ּוצ טרעהעגוצ טינ ןּבָאה ייז סָאװרַאפ י*

 | .ןָאטעג טינ ןוא טרעהעגוצ טינ ןּבָאה יז ןוא ,ןלױפַאּב יז טָאה טָאג ןופ טכענק רעד השמ

 עלַא ףיוא רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד בירֲחְנַס ןעננַאגעגפױרַא זיא .,ןהָיִקוַ ךלמ ןּופ רָאי ןטנצרעפ ןיא ןוא יי

 .ןעמּונעגניַא ייז טָאה ןוא ,הדּוהי ןופ טעטש עטקיטסעפַאּב

 ;טקידניזעג ּבָאה ךיא :ןנָאז ּוצ יױזַא ,שיכָל ןייק רשַא ןופ ךלמ םעד ּוצ טקישעג הדּוהי ןופ ךלמ רעד הָיִקזַח טָאה יי

 | .ןגָארט ךיא לעװ ,ןגײלפױרַא רימ ףיוא טסעוו וד סָאװ ;רימ ןופ ּפָא ךיז רעק

 רעבליז רענטנעצ טרעדנוה יירד הדּוהי ןופ ךלמ םעד הָיקוַח ףיוא טגיילעופיורַא רּוׁשָא ןופ ךלמ רעד טָאה

 .דלָאג רענטנעצ קיסיירד ןּוא

 ןרעמַאקצַאש יד ןיא ןוא טָאג ןּופ זיוה .ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ רעבליז עצנַאג סָאד ןּבעגעגקעװַא טָאה הָיקוִח ןּוא < -

 ךעלדיטשייב יד ןּוא ,טָאג ןופ לפמעט םעד ןּופ ןריט יד טקַאהעגמּורַא הָיִקזִח טָאה טייצ רענעי ןיא י* .ויוה סכלמ ןּופ

 .רּוׁשַא ןופ ךלמ םעד ןבעגעג סע טָאה רע ןוא ,זדלָאג טימנ ןגיוצעגרעביא טַאהעג טָאה הדוהי ןופ ךלמ רעד הָיקזִח סָאװ

 ַא טימ ןּוהיקוָח ךלמ םּוצ שיכְל ןופ ,ןהָקָשבַר ןּוא ,ןסירֶסדבר ןוא ,ןענָּתרַּת טקישעג טָאה רּושַא ןופ ךלמ רעד ןּוא יי

 ,ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז יװ ןוא ;םִיַלָׁשּורי ןייק ןעמוקעג ןענייו ןוא ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז יז ןּוא .םִיַלָשּורי ןייק ליח ןסיורג

 .ענרעּפוק יד ג .9 ,אכ רבדמב עו"
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 - +טבוכ הָרֶש תלסְמּפ רֶׁשֲא הָנֹויְלֶעָה .הָכרְּבַה תַלֶעְתַּב
 חי והְיִקְלִח-ְןֵּ םיקילֶא םָהְלַא אצה ךֵלֶמַה-לֶא .וארקמ
 : ריכזמה ףֶסֶאְב חיו רפפה הָנְָׁשְו תִיָּבַה-לַע רֶׁשֲא
 יי רמָא--הָּכייִקְִ-לֶא אָניּורְמֶא חֹקָׁשְבַר םֶהיֵלֲא מא
 רֶׁשֲא הוה ןֹחְטַּבַה הָמ רושא ךֶלֶמ לודגה למה
 כ המחלמל הָרובְנו הצע םִִמפׂש רכד"ךא ָתְרַמָא :ִתְחְטְּב
 יכָּתְחַמָב הגה הָּתִע :יִב ָּתְדַרְמ יִכ ָּתְחַטְב ימדלע הָּתַע
 רֶׁשֲא םִירצמ-לַע הוה ץיצְרָה הנפה עֶנעֶׁשִמ-לַע דל
 "= -ךלֶמ חלרפ ןפ חָבְּת יִּפכְב אֵכּו ויָלָע שיא מס
 בכ הָוהְיילא ילֶא ןּורְמאֹתייְִו !ויָלָע םיִחְטְּבַה-לֶכְל םִיַרְצִמ
 =ערָא והיקזח ריפה רֶׁשֲא אוהדדאולה ּונְחָמְּב ּוניֵתֹלֶא
 .ּפִל םלשּורילו הָרּודיִל רֶמאֵי ויָתְֹּבְִמ-תֶאְו ויִתמְּב
 ג אנ .בֶרַעְתַה הָּתַעְו :םִלָׁשּוריִּב יֲִחָּתְׁשִּת הוה חמה
 -םא םיסוס םִיפלַא ל הְָתאְו רושא ךְלמדתֶא ינדָא-תֶא
 דג נפ זִא ביִׁשָּת יאו :םֶהיֵלֲע םיִבָכְר ָּךֶל תֶתְל לכת
 םילצמ-לע לל הפבתנ םינטקה ינדא יִדְבַע רחא תֶחַּפ
 הכ "לע יִתיִלָע הָוהְי ירעלפמה ! הָּתַע םיִשְרֶפְלו בָכָרְל
 ץרָאָה-לצ הלע יַלֵא רַמָא הוה והְחְׁשַהְל הוה םוקמה
 וכ קדנבשו והיקְלחְרְּב םיִקָלֶא מאה :הָתיִחְׁשַהְו תאֹוַה
 יִּכ תיִמְרֶא ךְבע-לַא אָנ"יְּבּד הָמָׁשְבַר-לֶא חי
 םכִעָה יִנוֶאַּב תיִדּוהְי ּונָּמִ רֵַּרְּת-לַאו ונחנא םיִעְמְׂש
  ףינֹדֲא לעה הָמָׁשְבַר םֶהיֵלֲא רמו :הָמֹחַה-לַע רֶׁשֲא
 אָלַה הָּכאָה טירת רבדל יִנדֶא יֲֵתלְׁש לא
 םבָהיִרח"תֶא לֶלָאְל הָמהַהְדלע טיִבְׁשיַה םיִׁשָנֲאָה-לַע
 כ תצרקיו הָכָׁשְבַר דמָעיו !םֶכָּמִע םֶהָיֹניִׁש-תֶא תֹוְּׁשִלְו
 למַה--ֵב ועמש מא רֵּמדיַו תיִדּוהְי לֹודָנ-ליִקְב
 טכ שבכל אָשַײלַא דָקֶּמַה רֶמָא הפ :רוׁשַא ףלמ לויה

 יק םהילגר ימימ יק םחאוצ זכ

 .ײז ףיוא רעטייר ןצעופיורַא ריד טסנעק ּוד ביוא ,דרעפ טנויוט ייווצ : ןּבעג ריד לעוו

 7 ב םיכלמ

 םעד ייב טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןוא ןעמּוקעג יז ןענייז ױזַא

 ןופ געװ .ןפיוא סָאװ ךייט ןטשרעביוא םעד ןּופ ןּבָארג

 זיא ;ךלמ םּוצ ןפּורעג ןּבָאה יז ןּוא .דלעפרעשעוו

 סָאװ .,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןּוז רעד םיקילֶא יז ּוצ ןעגנַאגעגסױרַא

 רעד חָאֹוי ןוא ,רעּבײרש רעד ָאנבָש ןוא ,ץַאלַאּפ ןרעביא

 י .רענָאמרעד רעד ,ןפָסָא ןופ ןוז

 טשרָאקַא טנָאז :טגָאועג ייז וצ טָאה הֹקָשבַר ןוא = |

 רעד ,ךלמ רעסיורג רעד טגָאזעג טָאה יו :ןּוהיקוח ּוצ

 סָאװ גנורעכיזרָאּפ עקיזָאדיד זיא סָאװ :רּושַא ןופ ךלמ

 זיא .דיירעגפיל ליוה וטסניימ * = ?ךיז טסרעכיזרַאפ ּוד

 ןעמעװ ףיוא ,דנּוצַא !המחלמ רַאפ הרובג ןּוא הצע ןַא

 א ו טקינעּפשרעדיװ טסָאה וד סָאװ ,ךיז וטסרעכױרַאפ

 ןקעטש םעד ףיוא ךיז טסרעכיורַאפ ּוד ,עז דנּוצַא * ?רימ

 .סָאװ-םִיַרצִמ ףיוא-רֶאְר םענעכָארּבעצ ןקיזָאדמעד ןּופ

 ןײרַא םיא רע טייג ,ןָא םיא ףיוא ךיז טנעל שטנעמ ַא וא

 הָעַרּפ זיא ױזַא ;ךרּוד יז טרעכעל ןּוא ,טנַאה רעד ןיא

 ךיז ןרעכיזרַאפ סָאװ עלַא רַאפ םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד

 ןרע כיזרַאּפ רימ :ןגָאז רימ טעװ ריא זַא ןוא "  .םיא ףיוא

 ּוהָיִקזִח סָאװ רעד טינ סָאד זיא--טָאג רעודנּוא הוהי ףיוא ךיו

 -עג טָאה ןּוא ,תוחּבומ ענייז ןּוא תומָּב ענייז ןָאטעגּפָא טָאה

 חּבומ ןקיזָאדמעד רַאפ :םִיַלָשּורי ּוצ ןוא הדוהי ּוצ טנָאז

 טעוורַאפ ,דנוצַא ןוא <  ?םִיַלָשּורי ןיא ןקּוּב ךיז ריא טלָאז

 - ךיא ןּוא ,רּושַא ןופ ךלמ םעד רַאה ןיימ טימ טשרָאקַא ךיז

 חפָא וטסנעק יװ טנייה *

 דרַאפ ןגעװטסעד ןופ ?רַאה ןיימ ןּופ טכענק עטסנעלק | יד ןּופ םענייא ,ןאמטפיוה ַא ןופ םינפ םעד ןסיוטש

 מעד ! ףיוא ןעמּוקעגפױרַא הוהי ןָא ןעד ךיא ןיב ,דנּוצַא * .רעטייר ןּוא ןגעווטייר ןגעוו םִיַרצִמ ףיוא ךיז וטסרעכיז

 ..סצ טסיװרַאפ תא , דנַאל ןקיזָאדמעד ףיוא ףיורָא ייג :טנָאועג רימ ּוצ טָאה הוהי ?ןטסיװרַאפ ּוצ םיא ,טרָא ןקיוָאד

 עניד ּוצ ,ךיד טעּב ךיא ,דער :ןהקָׂשבַר ּוצ טגָאזעג ,חָאֹוי ןוא ,ָאנבָש ןוא ,ןּוהָיִקלִח ןּופ ןוז רעד םיקָילֶא טָאה יי

 ףיוא ס סָאװ קלָאּפ םעד ןופ ןרעיוא יד ןיא שידוהי זדנוא ּוצ טינ דער ןוא ,סע ןעייטשרַאפ רימ םורָאװ ,שימַארַא טכעגק

 .רעיומ רעד

 -רעוו עקיזָאדיד ןדער ּוצ רַאה ןיימ טקישעג ךימ ריד וצ ןוא רַאה ןייד וצ ןעד טָאה :טגָאועג ײז וִצ הקֶשבר טָאה *

 | יב ,רעסַאװּבַײל רעיה ןעקנירט וצ ןוא ,טיק רעייו ןסע וצ ,רפיומ רעד ףיוא ןציז סָאװ ןשטנעמ יד ּוצ טינ ןוא ,רעט

 ?ךייַא

 ןוא ו טדערעג טָאה ןוא ,שידּוהי ףיוא לוק ןכיוה ַא ףיוא ןפורעגסיוא טָאה ןּוא ,טלעטשענ ךיז טָאה הקָשבר ןּוא *

 ְךַיַא לָאז :ךלמ רעד טגָאזעג טָאה ױַא יי .רּוׁשַא ןופ ךלמ םעד ,ךלמ ןסיורג םעד ןּופ טרָאװ סָאד טרעה :טנָאזעג |
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 ןופ ןייז ליצמ טינ ךייַא ןעק רע םורָאװ ,ןרַאנ טינ והָיקּומ

 .טנַאה ןייז

 ,הוהי ןייז ליצמ ודנוא טעוו ןייז ליצמ :ןגָאז ּוצ יוזַא ,הוהי

 ןיא ןרעװ ןּבענעגרעּביא טינ טעװ טָאטש עקיזָאדיד ןוא

 טינ טלָאז ריא**  .רּושַא ןּופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד

 ךלמ רעד טגָאזעג טָאה יױזַא םורָאװ ,ןּוהָיִקזִח וצ ןרעהוצ

 וצ סױרַא טמּוק ןּוא ,םולש רימ טימ טכַאמ :רּושַא ןּופ

 ."טיא ןּוא קָאטשנײװ ןייז ןּופ רעכעלטיא טסע ןּוא ,רימ

 סָאד רעכעלטיא טקנירט ןּוא ,םיובנגייפ ןייז ןופ רעכעל

 ךייַא לעװ ןוא ,םּוק ךיא ויּב* .םענּורּב ןייז ןופ רעסַאװ

 האּובּת ןּופ דנַאל ַא ,דנַאל רעיא יװ יװַא דנַאל ַא ןיא ןעמענ

 ןופ דנַאל ַא ,רענטרעגנייװ ןּוא טיורב ןֹופ דנַאל ַא ,ןייוו ןּוא
 טינ ןוא ןּבעל טלָאו ריא ידפ ,קינָאה ןּוא ןטרעבלייא

 רע זַא ,ןּוהָיִקזַח וצ ןרעהוצ טינ טלָאז ריא ןּוא ;ןּברַאטש

 ליצמ ודנּוא טעװ הוהי :ןגָאז וצ יֹװַא ,ןדערנייִא ךייַא טעוו

 יד ןופ רעטעג יד ןעװעג ליצמ ןעד ליצמ ןֿבָאה* .ןייז

 םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ דנַאל ןייז רעכעלטיא רעקלעפ

 ןֹוא ,תָּמַח ןופ רעטעג יד ןענייז וו *  ?רושַא ןּופ ךלמ

 ?הָוָע ןוא ,עַנַה ,םיורפס ןופ רעטעג יד ןענייז ּוװ ?דּפרַא

 רעוו* ?טנַאה ןיימ ןופ ןורמש ןעוועג ליצמ ןעד ייז ןבָאה

 ןּבָאה סָאװ ,רעדנעל יד ןופ רעטעג עלַא ןשיווצ ןענייז

 ליצמ לָאז הוהי זַא ,טנַאה ןיימ ןּופ דנַאל רעייז ןעוועג ליצמ

 = -  ?טנַאה ןימ ןּופ םִיַלָׁשּורי ןייז

 ַא םיא ןּבָאה יז ןּוא ,ןגיושעג קלָאפ סָאד טָאה יי

 3 םיכלמ

 ףיוא ןרעכיזרַאפ טינ ּוהָיִקזִח ךייָא לָאז ןוא 5

 4 ,טי-30 ,חי

 חַטְבַיילַאְו ומ .םֶמְתֶא ליל לכי | אל והיקְִח ל
 אלו הוה ונליצ לצה דאל הָוה-לָא \ והיקזה םָכְהֶא

 -לֶא עָמְשתְילִא :רושַא דלמ ךִיְּב תאוה - ןמָּנִה אל
 ּוְָצּו הָכְרְב יתֶא ּוׂשָע רושא ךֶלֶמ רַמָא הֹכ ל וחי יז
 !ורֹביימ שיא ותו ותנַאְת ׁשיִאְו נפנ"שיא יָלְכַאְו ילֵא

 נד ץֶרֶא םֶּכְצְרַאְּכ ץרָא-לֶא םֶבְתֶא יִתָחקְלו י יֵאב-דַע בל
 וזחְו שפדו רֶהְצִי תֶיז ץֶרֶא םיִמָרְכּו םֶחָל ץרא ׁשֹוריִתְו
 םבֶכְתֶא תֹוטָייּכ ּוהיקוח--לָא עֶמְׁשִתלאָ ותת אָלָו

 שיא .םיוגה יהלֶא וליצה לָצַהַה זונליצי הָוהְי רגאל א
 דָּפְרַאְו תֶמֲח יהלֶא היא :רושא למ דימ וצְרַא-תֶא ל

 ןורמשתא וליצההופ הנע ענה םיורפְס יהלֶא היא
 םָעְרא-תֶא ו וליעה"רָשא תֹוצְרֲאָה יהלֶאילְכּב יִמ .:ידימ הל
 .םֶעָה ּוׁשיִרָתִהְו :יִדָיִמ םַלָׁשורי-תֶא הנה ליצידוכ ידומ ל
 אצל רמאל איִה ףלמה .תוצמדיכ רב ותא עא

 אנְבָׁשְ תַּבְ-לַעירֶׁשֲא הָ יִקְלחְּ םיִקְיִלֶא אביו !והְנעַת ול
 םיִדְגְב יעורק ּוהָ יקחלָא ריִכְַּמַה ףסָאב חָאֹויְו רפפה
 !הָָׁשְבַר יִרְבִד ול ודו

 שי

 סֶכְתַמ .יְדְנְּבִַתֶא ערקו והיקזה ףלמה ַעֹמְׁשִּכ יהו *
 -טַעירָׁשֲא םיקילָא-תֶא חַלְשִַּו :הָוהְי תב אָבָיו קֶׂשַּב >

 םוַָּּכְתִמ םיִנְֲּכַה ינקו תאו רפפה | אָנְבׁשְו תִיַּבַה
 וילֶא ירמי :ץֹומָאְִּב איבה ורָיְַׁשי--לֶא םיִּקַׁשַּב +

 הרוח םֶּטִה הָצִאּו החְכותו הָרצּי והָיקזח רֶמָא הב
 עמשי ילוא :הרלל ןיא חכו רּכְשמדדע םיִנָב ּואָבייִּכ ד
 -ךלֶמ וחלש לשא השבר יִרְבּדלָּכ ו תא .ףילֶא הוה |

 רֶׁשֲא םיִרָבְַּּב ָחיִכֹוהְו יח םיהלָא רחל + ויָנֹדֲא | רּושא
 זריִרֵאְּשַה דעְּב הָלּפְת ָתאָׂשָנְו ךיָהלֶא הָוהְי עַמָׁש

 .ןרעפטנע טינ םיא טלָאז ריא :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןעװעג זיא ךלמ ןופ לעפַאּב רעד םורָאװ ,טרעפטנעעג טינ טרָאװ

 ןוז רעד חֶאֹוי ןוא ,רעביירש רעד ָאנבָש ןוא ,ץַאלַאּפ ןרעביא סָאװ ,ןהָיִקלִח ןופ ןוז רעד םִיקילָא ןעמוקעג ויאי* |

 ןּופ רעטרעװ יד טלײצרעד םיא ןּבָאה יז ןוא ,רעדיילק ענעסירעצ טימ ,ןּוהָיִקזִח ּוצ ,רענָאמרעד רעד ,ןפֶסֶא ןופ

 | .ןהקֶשבר

 דוצ ךיז ןוא ,רעדיילק ענייז ןסירעצ רע טָאה יװַא ,טרעהעג סע טָאה ּוהָיִקזִח ךלמ רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןואי ו 0

 ןרעביא סָאװ ןעמיקִילֶא טקישעג טָאה רע ןּוא* .טָאג ןּופ ויוה ןיא ןעמּוקעג זיא רע ןוא ,קַאז טימ טקעדעג

 םעד איבנה ּוהָיֹעַׁשי וצ ,רעדײלקקַאז טימ טקעדעגּוצ ,םינהפ יד ןופ עטסטלע יד ןּוא ,רעּביירש םעד ָאנבָש ןּוא ,ץַאלַאּפ

 זיא ךַאמש ןּוא ףארטש ןוא טיונ ןּופ גָאט ַא :ּוהָיִקוֲח טנָאזעג טָאה ױזַא :טגָאזעג םיא ּוצ ןּבָאה ייז ןּוא* .ןצֹומָא ןּופ ןּוז |

 הוהי טעװ רשפא * ,ןרעּבעג ּוצ חֹוּכ ןייק ָאטינ ןּוא ,ליומרעטומ םּוצ ןעמוקעג ןענייז רעדניק יד םורָאװ ,גָאט רעקיטנייה

 םעד ןרעטסעל וצ טקישעג םיא טָאה רּוׁשַא ןופ ךלמ רעד רַאה ןייז סָאװ ,ןהקשבר ןופ רעטרעוו עלַא ןרעה טָאג ןייד

 ַא ןבייהפיוא ּוטסלָאז םורד ;טרעהעג טָאה טָאג ןייד הוהי סָאװ דייר יד רַאּפ ןפָארטש טעװ רע ןּוא ,טָאג ןקידעּבעל

 .ָאד ךיז טניפעג סָאװ ביילברעּביא םעד רַאפ הליפת



 ו וחש והיסזח .ךלמה יקבע ואבמ - :הָאָצְמִנַה
 ו דַמָא | הָּכ םֶכינְרֲא-לֶא ןוְרְמאָה הֶל ּוהיעשי טָחָל רֶמאֹּ
 ופדג רֶׁשֲא ָּתְעְַׁש רֶׁשֲא םיִרָבדַה ינְּפִמ אֶריִתילַא הוה
 ו העומש עַמָׁשְו חור וכ ןתנ יָה :יִתֹא רוָׁשֲא-ְלמ ירעג
 יח הרָקָׁשְבַר בש :וָצְרַאְּב בְרחּפ ויקלפהו וצְרַאל בשו
 עַמָנ יִּכ עַמָׁש יִּכ הָנְבִל-לַע םָחְלִנ רושַא למת 8 אצמיו
 מ אי הנה רמאל שופדדלמ הָקַחְרתלֶא עמשמ :ׁשיִכְלַמ
 = ?רמאל והָיְקְזַחלֶא םיאלמ 'חלשמ בש תא םחלהל
 אשל מאל הדוהירלמ והָיקח"לֶא ןּורְמאָת הֶּכ
 םםֵלָׁשוְְי ןֵחָנה אֵל רֶמאֵל וב חַמֹּב הָּתַא רֶׁשֲא הלא

 ירא

 .| א ייפְלַמ וׂשָע רֶׁשֲא תא ָּתְעַמְׁש הָתַאו הגה ה :רּושַא למ יְּב
 רליצהה :לֵצְנִּת הָּתַאְו טמירחהל תֹוָצְרֶאָה"לכְל עא .-

 .דתרַאְו ןןוגדתא יִתובָא יִתָחָׁש רשא סוגה יקלֶא םָתֹא
 ֹהָמִחירִלְמ יא .!רֶׂשאֵלְתִּב רֶׁשֲא ןדעינְב .ףצרו ןֶרָח
 יחסיו  !הועְו ענה םִיִוְרַפְס ריִעָל ףלִמו דָּפְרַא למ
 ערוב לעג םארקמ םיכָאלמה ךימ םיִרָפְִּה-ִֶא והָיקוח
 ט לללָּפִתַו |  :הָוחְו ינפל יה יקח והשרפיו הָודְי
 .בשי לארשי יהלֶא הוה מא הָוהְי ינפל והיקוח
 ץראל תָכְלִמַמ לכל ףדבל םיהלָאָק אוָהדְּתַא בר
 וש לא | הָיהָי הטה !ץֶרָאָהתֶאְ םִיַמָּׁשַהתֶא ָתיִׂשָע הָּתַא
 םיִרֲחְנִס יִרְכד תא עֹמְׁשּו הארו ףיעע הָוהְי חָקְּפ עָמְׁשּ
 " לֿבירֲהַה הָוהְי םָנְמֶא יח םיִהלֶא ףרחל ויש רֶׁשֲא

 ב

- : 

-- 
₪1 

 החי םַהיִהְלא-תֶא תו | ;םצְרַא-תֶאְו םיוגה"תֶא רושא יכל

 ץע םָדָא--יִרְי השעמדפא יכ המ .םימלֶא אל יַּכ ׁשֵאְּב
 ודָימ אָנ ונעשה וניטלא הוה הָּתְַו :םודְּבַא מא
 :ּדַבְל םיהלֶא הָוהְי הָּתַא יִּכ ץֶרֶאָה תֹובָלְמַמלּב ֹועְדָי

 כ "הב רֶמאל וה אנ ץמָאְבו וחיעש לש | |

- 

 קימ מל 'זט

 מלכים 

 .רּושָא ןופ ךלמ םעד ןּופ -

 ריא א טלי ױזַא :טגָאועג ײז וצ ּהָיַֹשי טָאהי .ןוהיעשי וצ

 טינ טסלָאז :טגָאועג טָאג טָאה יװַא :רַאה רעײַא ּוצ ןגָאז

 ,טרעהעג טסָאה יד סָאװ רעטרעוו יד רַאפ ןּבָאה ארומ

 ךימ ןבָאה .רּוׁשא ןּופ ךלמ םעד ןּופ ןעגנּי יד סָאװ טימ

 רע ןוא ,ט טסייג ַא םיא ןיא ןײרַא ביג ךיא ווי .טדנעשעג

 ;דנַאל ןייז וצ ןרעקמוא ךיז טעוו ןוא ,גנורעה ַא ןרעה טעוו

 .דנַאל ןַיז ןיא דרעװש ןכרוד ןלַאפ ןכַאמ םיא לעװ ךיא ןּוא

 .דעג טָאה ןוא ,טרעקענמוא ךיו טָאה הקָשבר ןּוא *

 ;הָנבַל ףיוא | קידנטלַאה המחלמ רּושָא ןּופ ךלמ םעד ןענופ

 ןגיוצעגקעװַא טָאה רע וָא טרעהענ טאג טָאה רע םורָאװ

 י = .שיכָל ןּופ

 םעד הָקָהֹרִּת - טָאה זבירָחנס] ןּוא '

 המחלמ ןעננַאגעגסױרַא זיא רע :ןגָאז ּוצ ױזַא ,שּוּכ ןופ ךלמ
 םיחולש טקישעג רעדיוו טָאה רע ןוא .ריד טימ ןטלַאה ּוצ

 ּוהיקוח וצ ךוָאז ריא .טלָאז ױװַא * :ןגָאז ּוצ ױזַא ,ןּוהָיִקזִח וצ

 ןייד ןרַאנ טינ ךיד לָאז ;ןנָאז ּוצ ױזַא ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד

 :ןגָאז וצ יא ,םיא ףיוא ךיז טסרעכױרַאפ וד סָאװ ,טָאג

 טנַאה רעד ןיא ןרעװ ןבעגעגרעביא טינ טעוו םִיַלָשּורי

 יד סָאװ טרעהעג ּוטסָאה טָא יי

 ּוצ ייז ,רעדנעל עלַא ּוצ ןָאטעג ןּבָאה רּוׁשַא ןופ םיכלמ

 רעטעג יד ןּבָאה ' : ?ןרעװ לוצינ טסליוו ּוד ןּוא ,ןטסיװרַאּפ
 ןּבָאה ןרעטלע עניימ סָאװ יד ןעוועג ליצמ רעקלעפ יד ןופ

 ןוא ,תֶמַח וכ ךלמ רעד | אי ּוװ* ?רָׂשֵלֹּת ןיא סָאװ ןָדֶע ןופ רעדעק יד ןוא ,ףֶצֶר ןוא ןֶרָח ןוא ,ןןוג ,טרעטשעצ
 ?הְוָע ןּוא ,עַנַה ןופ ,םיורפס טָאטש רעד ןּופ .ךלמ רעד ןוא ,דָפרַא .ןופ ךלמ רעד

 ןיא רע ןא ;טנײלעגרעביא םיא טָאה ןּוא ,םיחולש יד ןופ טנָאה רעד ןופ ווירּב םעד ןעמינעגוצ ּוהָיִקזַח טָאה <
 וצ ןעװעג ללפתמ טָאה והָיקזִח ןּוא יז .טָאג רַאפ טײרּפשעגסױא םיא טָאה .והָיִקזַח ןּוא ,טָאג ןופ ויוה יא ןעגנַאגעגפױרַא

 עלַא רעביא טָאג רעד טסיּב ןײלַא ּוד ,םיבּורּכ יד רעביא טציו סָאװ לארׂשי ןּופ טָאג 2 הוהי :טנָאזעג טָאה ןוא ,טָאג
 ,הוהי ,ןפע :רעה ןוא ,רעיוא ןייד ,הוהי גיני .דרע יד ןּוא ןעלמיה יד טכַאמעג טסָאה וד ;דרע רעד ןופ ןכיירגיניק
 = .טָאג ןקידעבעל םעד ןרעטסעל ּוצ טקישעג םיא טָאה סָאוו ןבירָחנס ןופ רעטרעוו יד רעה ןוא ;עז ןוא ,ןגיוא ענייד

 ןּבעגעגרעֶּביִא א לז ןוא* ,דנַאל רעייז ןוא רעקלעפ יד טכַאמעג ברֶח ןּבָאה רּוׁשַא ןופ םיכלמ יד ,הוהי ,תמא

 ;רעייפ םוצ רעטעג ערעייו

 .טכַארּבעגרעטנוא יז יז ןּבָאה םּורד ;ןייטש ןוא ץלָאה

 ,טנַאה סנשטנעמ ַא ; ןּופ קרעוו טָאד ויולב רָאנ ,ןעוועג טינ רעטעג ןייק ןענייז ייז םורָאװ

 ,ךיד טעב ךיא ; ודנוא ףלעה טָאג רעודנוא הוהי ,דנוצַא ןוא *

 .טָאג טסיּב ןײלַא הוהי ּוד זַא ,ןסיוו דרע רעד ןופ ןכיירגינק עלַא ןלָאז ןוא ,טנַאה ןייז ןופ

 :לארשי ןופ טָאג : רעד הוהי טנָאועג טָאה יװַא | ;ןגָאז וצ יװַא .,ןּוהָיִקוִח ּוצ ט קישעג ןצֹומָא ןופ ןוז רעד ּוהָיעַשי טָאהי =



 ּב םיכלמ | 0 35-21 ,טי

 -ילָא יִלֵא ָּחְַּלַּפְתִה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי רמָא
 הָוהְי רֵּבּד-רֶׁשֲא רָבְּדַה הָז :יִּתְעַמְׁש-  רושאידלַמ בֶרֵחְנַמ אי

 םעד בירֲחנַס ןגעװ רימ ּוצ ןעװעג ללּפתמ טסָאה ּוד סָאװ
 סָאד זיא סָאד יי .טרעהעגּוצ ךיא ּבָאה ,רּוׁשַא ןופ ךלמ
 :טדערעג םיא ןגעװ טָאה טָאג סָאװ טרָאװ

 ריד ןּופ טָאּפש סע ,ךיד טכַארַאפ סע
 ;ןּויצ רעטכָאט יורפגנוי יד
 ריד רעטניה ּפָאק םעד טלקָאש סע
 .םִיַלָשּורי רעטכָאט יד

 ?טדנעשעג ןוא טרעטסעלעג ּוטסָאה ןעמעוו **
 ?ןּביוהעגפיוא לוק ןייד ּוטסָאה ןעמעוו ףיוא ןוא

 ךייה רעד ןיא ןגיוא ענייד ןביוהעג טסָאה ,ָאי -
 .לארשי ןּופ ןקילייה םעד ןגעקַא |
 ,טָאג טרעטסעלעג ּוטסָאה םיחולש ענייד ךרּוד **

 ןגעווטייר ליפ עניימ טימ :טנָאזעג ןּוא
 ,ףיורָא גרעּב יד ןּופ ךייה רעד ּוצ ךיא ןיּב
 ;ןֹונָבל ןּופ ןעלקניוו יד ּוצ
 ,ןרעדעצ עכיוה ענייז ּפָא קַאה ךיא ןּוא
 ;רעמייבסערפיצ ענעּבילקעג ענייז
 ,קירעּברַאה ןטסקע ןייז ּוצ םּוק ךיא ןּוא
 .ןטרָאגטכורפ ןייז ןופ דלַאװ םּוצ

 ןעקנורטעג ןּוא ןּבָארגעג ּבָאה ךיא *
 | ,עדמערפ ןרעסַאװ
 טירטסּופ עניימ טימ סיוא ןקירט ןוא
 | .םירצמ ןופ ןכייט עלא

 ?טרעהעג טינ ןעד וטסָאה *

 ,טיירגעגוצ סע ךיא ּבָאה ןָא גנַאל ןּופ
 ;טמערּופעג סע ךיא ּבָאה געט עטלַא ןּופ
 ,ןעשעג לָאז סע טכַארּבעג סע ךיא ּבָאה דנּוצֶא
 סנפיוה-הב רוח ףיוא ןטסיװרַאפ ּוצ ידּכ

 .טעטש עטקיטסעפַאּב |
 ,קיטכַאמצרּוק רעניֹוװַאּב ערעייו ןענייז םּורד **

 ;טמעשרַאפ ןּוא ןכָארּבעצ ןענייז יז
 ,דלעפ ןופ זָארג ןרָאװעג ןענייז יז
 | ,ענירג ץכעטיירק ןּוא
 ,רעכעד יד ןּופ ךָאמ
 .ןסקַאוועגפיוא רעדייא טרַאדרַאפ האּובּת ןּוא

 ,ןציז ןייד סייוו ךיא רעּבָא יי
 ,ןעמוק ןייד ןוא ןייג ןייד ןּוא
 .רימ ןגעק ןעמערוטש ןייד ןּוא

 - רימ ןגעק ןעמערּוטש ןייד לייװ 5
 ,ןרעיוא ענַײמ ןיא ףױרַא זיא םערַאיל ןייד ןּוא
 ,זָאנ ןייד ןיא גניר ןיימ ןָאטנײרַא ךיא לעװ םּורד
 | ,ןפלל ענייד ןיא םַאצ ןיימ ןּוא

 געוו םעד ףיוא ןרעקמּוא ךיד לעוו ךיא ןּוא |
 .םיא ףיוא ןעמוקעג טסיּב ּוד סָאװ

 :ןכייצ רעד ןייז ריד טעװ סָאד ןּוא =
 ,טקּוװכָאנ רָאיַײה ןסע טעוו ריא
 ;סקּוװרעדיװ רָאי ןטײװצ ןפיוא ןּוא
 ,טדיינש ןּוא טַײז ,רָאי ןטירד ןפיוא ןּוא
 .טכורפ רעייז טסע ןּוא ,רענטרעגנייוו טצנָאלפ ןּוא

 וה םעד ןופ בײלּברעביא רענענּורטנַא רעד ןּוא יי
 הדוהי ןּופ

 שאר ףיִרָחֶא ןֹויִצ-תַּב תַלּותְּב ףל הנעל -.ףל הב ולָע
 יִמ--לַעְו ָּתְפִּדִנְו ְָּפִרֲח יִמ--תֶא ּ!םִַלָׁשּורְי תַּב הָעיִנַה בי
 יב !לֶאָרְׂשִי ׁשֹודְק-לַע נע םוְרְמ אשתו לוק ָתֹמיִדֲה 5

 יתילָ יא יִּבְכִר בכְרְּב רָמאתו יָנֲֹא ! ְּּפַרַח ךיֶכָאְלִמ
 רוִהְכִמ ויָזָרֲא תמוק תֹרְכֶאְו ץינֶבְל יֵתְּכרַי םיִרָה םֹוְמ

 יתרק ינָא :ולמרפ רעש הצק ןוָלְמ הָאּובאְו ויָשֹרְב יי
 :רִצְמ יִראָי לָּכ ִמָעֶש-ףֵכְּב םֶרֲחַאְו םיִָז םִיַמ יִתיִתְׁשְ

 יִתְרציו םֶדָק ִמיִמְל יִתיִׂשָע התא קקוחרמל ָּתְַמְׁשאָלַה כ
 ;תרֹורְצְּב םיִרָע םיִצְנ םילנ תֹוָׁשְהַל יִהְתּו ָהיֶמאֹיֵבֲה הָּתַע

 אשר קרי) הֶדָׂש בׂשִע יָה ּוׁשָבָו ותַח דקירצק ןָהיִבְׁשִיו =
 ףאפו ךתאצו ָךְּתְבׁשְו ּ!הָמָק ינפל הָּפַדְׁשּו תוגנ ריִצָח

 שו ילא ךנרְתה ןעי :ילא מרתה תַאְו יִּתְעָדי כ
 ףיִתְבישַהויִתְפְשַ יְִתִמּו פאב יחח יִתְמְו ינאְב הָקָע

 הרָנָּשַה לוָכָא תֹואָה ְּךְליִהוְו :הָכ תאָבְירשֶא ְךֶרָּדַּב יל
 רז תישילשה הָָׁשִבּו שיחס תינשה הָנְׁשִּו חיִפְס

 -תֹיֵּב תַטיִלְּפ הָפְסָיְו :םיִרפ לְכִאְו םיִמָרְכ ּועְמְנו ורצו ל
 יִּפ !הָלְעָמִל יִרְפ הָׂשָעַו הָטַמְל שְרֶש הָרָאְׁשִּנַה הָדוהְי אל

 הָוהְי תא ןויצ רַהֵמ הָטיִלְפּו תיראָש אצת םִלָׁשּוריִמ
 ךלמ--לֶא הָוהְי רַמָאיהְּכ ןכְל - :תאֹזהְׂשִעַּת .. ל

 "אלו ץח םַש הָרֹו-אְלְו תאֹּוַה ריִעָה-לֶא אֹבָי אָל רושא
 -רֶׁשֲא ְךֶרֶּדַּב !הָקָלְפ ָהיֶלָע ְךְְׁשִי-אָלְו ןֵנִמ הנִמּוקְי ל

 !הרוהְי- םֶאְנ אָבָי אל תאֹּוַה ריִעָה-לֶאְו בָׁשָי הָּב אֶבָי
 דוד ןטמלו יֲִעַמִל הָעישוהל תאזה ריִעָה--לָא יתנו דל
 הָוהְי ךאלמ ! אציו אוהה הָלְיְלּכ יהי ;יִדְבַע הי

 ומיּכְׁשִו ףֵלָא הָׁשִמֲחַו םִנֹומְׁש הֶאְמ רושא הָנֲחַמְּב יו
 ווק וצק ק גוג 'גכ = דתי הכ
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 לע יאחנדמל "כ
 תב איג '9

 .ןּביוא טכּורפ ןגָארט ןּוא ,ןטנוא ןעלצרָאװ רעדיװ טעװ
 ,ביילבעביא ןַא ןעמּוקסױרַא טעװ םִיַלָשּורי ןופ םורָאװ יי

 | | ;ןויצ גרַאּב ןּופ גנונירטנַא ןַא ןּוא
 -,ןָאט סָאד טעװ תֹואָבצ ןּופ טָאג ןּופ ךיז ןעמעננָא סָאד

 = ;רישַא ןופ ךלמ ןפיוא טגָאזעג טָאג טָאה יװַא ,רָאװרַאפ
 י ,טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןעמוקניירַא טינ טעוו רע
 ,לייפ ַא ןיהַא ןסישנײרַא טינ ןּוא
 ,דליש ַא טימ ריא רַאפ ןעמוק טינ ןּוא
 .לַאװדרע ןַא ריא םּורַא ןטישנָא טינ ןּוא

 ,ןעמוקעג זיא רע סָאװ געוו םעד ףיוא *י
 ,ןרעקמּוא ךיז רע טעוו םיא ףיוא
 טָאטש רעקיוָאדרעד ןיא ןּוא
 .טָאג טגָאז ,ןעמּוקנײרַא טינ רע טעװ

 ,ןפלעה ּוצ יז ,טָאטש עקיזָאדיד ןעמע רישַאּב לעװ ךיא ןּוא *
 .ןגעװ סדוד טכענק ןימ ןופ ןוא ןגעווטעניימ ןופ

 רּושַא ןּופ רענַאל ןיא ןגָאלשעג טָאה ןוא טָאג ןופ ךאלמ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,טכַאנ רענעי ןיא ןעװעג ויא סע ןּוא **



 עגה ;2-36 ,טי =

 ל םֶשיו ליו עפ - :םיִתמ םיִרָנְּפ םֶלָכ הָּנִהְו רקבב |
 ל הדָוֲחַּתְׁשִמ אוה יהיו :הניִנְּב םשיו רושאזדלמ ביר 0

 והכה |" רַצְאְרשְו ךלמרדאו ויהלָא ףֶרסנ ו תי
 ןרחהרסא למ טררא ץרָא ּומְלְמִנ הֶּמֵהְו בֶרֵחַּב
 גת ב

 כ
 א והיְעשי לא אביו תִמָל ּוהָיקוח הָלֶח םִהָה םיִמָיַּ
 ףטיבל ןצ הָוהְי רַמָאיהְּ לא רֶמאֹּיַו איִבָנַה ץֹומָאְדַב
  לֶַּפְַו ריִקַה-לָא וינְפ-תֶא בפיו !הָיְחִת אָלְו התא תמ יִּכ
  יִתְכַּלַהְתַה רֶׁשֲא תא אנ-רֶכְז הוי הָנָא :רמאל הָודָי-לֶא
 בי יתיׂשָע עב בופהו םלש בָבְלְבּו תַמָאּב -
 ר דיַָה אָצָי אֵל ּוהָיעַׁשְ יה :לודנ יִכְּב יהיה
 ה "לֶא תְרמְאְו בוש :רמאל וילא הָיָה הֶחְי רבו הָֹכיִּמַה
 בָא דד יהלָא ה רמָאדהְפ יּמַע-דִגְנ | וה ןיקזח
 דל אפר יה ףֵתְָמּד-תֶא יִתיִאְר ךֶלִִּ-תֶא ותָעַמְש
 | ו ףימי--לע יתפסהו :הָוהְי תיּב הָלַצְּת ישילשה םייִּ
 ריִעָה תֶאְו יצא לושא"ךלמ במו הָנָׁש הֵרָׂשֶע ׁשֵמֲח
 :ידבע דוד ןעמלו ינעמל .תאוה ריִעָה-לַע יתֹונְו תאזה
 ו לע ומיש וקקמ םיִנֵאְּת תֶלֵכְּד וחָק ּוהְִעַׁשְי רָמאָמ -

 ח "ייָּכ תֹוא הָמ והיעשילא והיקוח רֶמאּ :יחיו ןיחְשה |
 ט רָמאַֹו :הָוהְי תיּב ישילשה יב יִתְלעו יל הוהְי אפר
 -תֶא הָוהְי השעי יב הוהְי תאְמ תֹואָה ְלהֶז ּוהצשי
 - םּושיחמַא תולעמ רֶשָע לַצַה רלה רֵּבִד רֶׁשֲא רָבָּדִה -

 י רשע תֹומָנַל לצל לק והיקחי ומאה :תולעמ רשע
 אי ארקיו :תולעמ רשע תיִנְרְחַא לצה בּושי יִכ אֵל תולעמ
 ֶׂשֶ תולעמב לֶעִה-תֶא בשינ הָוחי-לֶא אינה ּוהָי שי
 בי תַעָב ;תֹלָעַמ רשע תיגְרְחֶא זחֶא תֹוָלֲעַמְּב הדר |

 יוק רצח 'ד ,2 ביחכ אלו ק יב ול ,טי

 66 0 = ם םיכלמ
 טָאה עמ זַא ןוא .טנויוט קיצכַא ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה
 עטיוט ט עלא ןענייז ייו טשרע ,ירפ רעד ןיא טרעדעפעג ךיו
 | | .םירגפ

 -עגקעװַא טָאה - רּוׁשַא ןופ פ ךלמ רעד בירָחנס ןּואי*
 - רע ןּוא ;טרעקעגמוא ךיז טָאה ןּוא ןעגנַאגעג זיא ןּוא ,ןגיוצ
 .הָוניִנ ןיא ןּבילּבעג זיא

 ןופ ויוה ץא ךיז טקוב רע יו ,ןעװעג זיא סע ןּוא "|
 רֶצָאְרַש ןוא ְךֶלֶמַרדַא ןיז עניי ןּבָאה ױזַא ,ךורסנ טָאג ןייז
 | ןענורטנַא ןענייז יז ןוא ;דרעווש ןטימ ןנָאלשרעד םיא
 ג ויא ןודַמזרסֶא ןוז ןייז ןוא .טְרְרַא דנַאל ןיא ןרָאװעג
 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװ

 םּוצ ןרָאװעג קנַארק ּוהָיִקזִח ויא געט ענעי ןיא ר

 רעד איבנה ּוהָיעַשי ןעמוקעג םיא ּוצ ויא ;ןּברַאטש
 טָאג טָאה יװַא :טגָאזעג םיא ּוצ טָאה ןוא ,ןצֹומָא ןּופ ןוז
 | םורָאװ ,טניזעגזיוה ןייד ןגעװ הָאְָוַצ ןייד ךַאמ :טגָאזעג
 .ןרעוו ןוענעג טינ טסעוו ןּוא ,טסּברַאטש ּוד

 ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןייז טיירדעגמוא רע טָאהי
 טעּב ךיא*  :ןגָאז וצ ױזַא ,טָאג וצ ןעװעג ללפתמ טָאה ןוא
 .,תמא טימ ריד רַאפ ןעגנַאגעג ןיב ךיא יװ קנעדעג ,טָאג ,ךיד
 ווא ענײד ץיא טּוג ויא סָאװ ךוא ,ןצרַאה ןצנַאג ַא טימ ןּוא
 / = = .ןָאטעג ךיא ּבָאה

 = = ,ןייוועג סיורג ַא טנײװעג טָאה ּוהָיקזִח ןוא
 ןעוועג טינ ךָאנ זיא ּוהָיעַשי ןעוו ,ןעװעג ויא סע ןּוא *

 טרָאװ סָאד זיא ,ףיוה ןטסלטימ םעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא |

 ןּוא ,םּוא ךיז רעק * :;ןגָאז ּוצ יווַא ,םיא ּוצ ןע וועג טָאג ןּופ

 יוזַא ;קלָאפ ןיימ ןופ טשריפ םעד ּוהָיִקזַח ּוצ ןגָאז טסלָאז
 ,עז ;רערט ןייד ןעועג ּבָאה ךיא ,הליפת ןייד טרעהענ ּבָאה ךיא :ןדוד רעטָאפ ןייד ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה
 = ןוא ,רָאי ןצפופ געט ענייד ּוצ ןגיילוצ לעװ ךיא ןּוא"  .טָאג ןופ זיוה ןיא ןײגפױרַא וטסעוו גָאט ןטירד ןפיוא ;ךיד ליה ךיא

 -ָאדיד ןעֶמעריטַאב לעװ ךיא ןוא יו ליצמ טָאטש עקיזָאדיד ןוא ךיד ךיא לעװ רּוׁשַא ןופ ךלמ םעד ןּופ טנַאה רעד ןּופ -
 יי | .ןגעװ סדוד טכענק ןיימ ןּופ ןוא ןגעווטעניימ ןופ טָאטש עקיז

 גָאלשסױא ןפיוא ןָאטעגפױרַא ןוא ןעמונעג סע ןּבָאה יז ןוא .ןגייפ עטסערפעג טמענ :טנָאזעג טָאה ּוהיִעָשי ןּוא
 .ןרָאװעג ןזענעג זיא רע ןּוא =

 ןפיוא ןײנפױרַא לעװ ךיא ןּוא ,ןלײה ךימ טעװ טָאג זַא ןכייצ רעד זיא סָאװ :ןּוהָיעַשי וצ טגָאזעג טָאה ּוהָיִקזִח ןּוא *
 ךַאז יד ןָאט טעװ טָאג זַא ,טָאג ןופ ןכייצ רעד ןייו ריד טעװ סָאד :טגָאזעג ּוהְיעַשי טָאה' ?טָאג ןופ זיוה ןיא גָאט ןטירד
 ּוהָיִקוַחְי טָאה * ?ןעלּפַאטש ןעצ ןרעקמוא ךיז רעדָא ,רעטײװ ןעלּפַאטש ןעצ ןייג ןטָאש רעד לָאז :טדערעג טָאה רע סָאװ
 קירּוצ ףיוא ךרעקמוא ךיז לָאז ןטָאש רעד טרעיינ ,ןיינ ;ןעלּפַאטש ןעצ ןגײנּוצּפָארַא ךיז ןטָאש םעד זיא גנירג :טנָאועג

 יב .ןעלּפַאטש ןעצ =

 יד ףיוא קירּוצ ןעלּפַאטש ןעצ ןטָאש םעד טרעקעגמּוא טָאה רע ןוא ,טָאג ּוצ ןפורעג איבנה ּוהָיעַשי טָאה יז | \
 .ןזָחָא ןּופ ןעלפַאטש יד ףיוא טרעדינעגּפָארַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ןעלּפַאטש



 3 םיכלמ | 2

 ןוז רעד ןֶדַאְלַּב-ְךַדאֹרּב טָאה טייצ רענעי ןיא =

 ַא ןּוא ווירּב ַא טקישעג ,לבָּב ןופ ךלמ רעד ,ןענְדַאְלַּב ןופ

 והיקוח זַא טרעהעג טָאה רע םורָאװ ,ןּוהָיִקזִח וצ הנתמ

 ןוא ,טרעהעגוצ ייז טָאה ּוהָיִקזִח ןּוא = .קנַארק ןעוועג זיא

 ןּוא רעבליז סָאד ,זױהצַאש ץנַאג ןייז ןויװעג יז טָאה רע

 סָאד ןּוא | לייא עטוג סָאד ןוא ,םימשב יד ןּוא ,דלָאג סָאד

 -עג ךיז טָאה סָאװ ץלַא ןוא ,ןפַאװ ענייז ןופ ויוה עצנַאג

 ןייז ןיא ךַאז ַא ןעװעג טינ ;ןרעמַאקצַאש ענייז ןיא ןענופ

 טָאה ּוהָיִקזִח סָאװ ,טײקיטלעװעג רעצנַאג ןייז ןיא ןוא ,זיוה

 / .ןזיװעג טינ יז

 ןּוא ,ןּוהָיִקזַח ךלמ םּוצ ןעמוקעג איבנה ּוהָיעַשי זיא י+

 דעג ןשטנעמ עקיזָאדיד ןּבָאה סָאװ ;טגָאזעג םיא ּוצ טָאה

 והָיִקזִח טָאה ?ריד וצ יז ןעמוק ןענָאװ ןּופ ןוא ?טגָאז

 .לבָּב ןופ ,ןעמּוקעג ייז ןענייז דנַאל ןטייוו ַא ןופ ;טגָאזעג

 | :טגָאזעג רע טָאה יי
 יז ןּבָאה ויוה ןיימ ןיא סָאװ ץלַא :טגָאזעג ּוהָיִקזַח טָאה

 סָאװ ןרעמַאקצַאש ענײמ ןיא דאו ַא ןעוועג טינ :ןעזעג

 ..ןויוועג טינ יז ּבָאה ךיא

 טרָאװ סָאד רעה :ןּוהיקוח וצ טנָאזעג ּוהָיעַשי טֶאה5* |

 :טָאנ ןופ

 ןקיטנייה זיּב ןּבילקעגנָא ןּבָאה ןרעטלע ענייד סָאװ ןּוא

 טעוו ךַאז ןייק ;לבָּב ןייק ןרעװ ןגָארטעגקעװַא טעוו ,גָאט -
 סָאװ ןיז ענייד ןּופ ןוא * .טָאג טגָאז ,ןּבײלּברעּביא טינ

 טעװ ,ןרעּבעג טסעװ ּוד סָאװ ,ריד ןּופ ןײגסױרַא ןלעוו

 .?זיוה ןייד ןיא ןעזעג ייז ןּבָאה סָאװ

 = זיוה ןייד ןיא סָאװ ץלַא ןּוא ,ןעמוק געט ,עז *

 3 ,אכ-טי 12 ,ס

 םיִרָפְס לֶבָּביִּדלְמ אלפי ראל אב חַלָׁש אואה
 עמשוו :יהיקזח הָקָח יִּכ מש יִּכ ּודָיִקזח-לֶא הָחְנִּו >

 = ֶמָּכַה--תֶא = .תיב-לָּכ-תֶא םאריו ותיקה םרילע
 .זריּב תֶאְו בוטה ןמש | תֶאְו םיִמָשְבַהְדתֶאְו בַהָוהדתֶא
 רֶכְד הָָה-אָל ויָתֹרְצֹוֲאְּב אָצְמִנ רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְו ויל

 או :ִּתָלַׁשְמִמ-ֶכְּ ותִבְּב וה יקזח טָאְרָהיאֶל רֶׁשֲא די
 |ורְמָא-חָמ ויָלֵא מא והיקזח ךֵלמַד-לֶא איִבְנה ּודָיְעַׁשְי
 ץרָאמ ּוהָיִקְזִח רֶמאֹּי ףילא ואבי ןיאִמו הָלִַּה םיִׁשָנֲאה

 רמאו קב וָאָר המ רֶמאֹי ;לֶבֶּבִמ ּואָּב הָקֹוחְר =
 רֶׁשֲא רבָד היָהיאְל ּואְר 'ִתיֵבְּב רֶׁשֲאילְּכ תא יהיה

 ויקְוח-לֶא והיעשי רמאפ !יִתֹרְֶאְּב םָתיִאְרַהדאַל יט
 רשֲא-לָּכ | אָּׂשִנְו םיִאָּב םיִמָו הגה הָוהי-רַבְּד עָמְש +
 צל הָלָבָּב הזה םווחדרע ד .ףיתבא ורְצֶא רֶׁשֲאַו ךֶתיִבְּב <
 .ֶׁשֲא ּךֶּמִמ וָאְצִי רֶׁשֲא ְךינְּבִמּו :הָוהְי רָמָא רֶבָּד רתע חי
 רֶמאּיַו :לֶבָּב למ לָכיִחְּב םיטירס יהו ודי דילות :

 רֶמאּו ָתְרּכִד רֶׁשֲא הָוהְירַבִּד בוט והעשילא | והיקזח
 והיקוח ירבד רֶתָיְו :יִמָיְב היהי תמאו םולשדסא אילה :

 אבו הָלְעְּתַהתֶאְ הָכרְּבַה-חֶא הָשָע רשאו וְרּובְילְמְ
 ורבה רָפסדלע םיִּותְּכ םהְ"אלַה  הָריִצַה םימַהְדתֶא

 דלמו ותבע והָיקַח בַּכְשִּיַו :הָדּוחְ יִכְלַמְל םיִמָיַה א
 :וָּתחַּמ ָֹנְב הָׁשַנְמ

 אכ
 ׁשֵמָחְו םישמחו וכְלָמְב הָּׁשַנְמ הָנָׁש הָרְׂשֶע םיִּתְׁשוִּב א
 עַרָה שו ּ!הָבייִצְפַח ֹּמִא םֵׁשְו םָלָׁשּריּב ְּךֵלֶמ הָנָׁש ג

 | ינְּפִמ הָוהְי שירוה רֶׁשֲא םִיַּה תבעותּפ הוהי יִניֵעְּב

 והָיקזח דב רֶׁשֲא תֹומָּבַת-תֶא ביי בש :לֶאְרְשִי יִנְּב ו
 הרֶָשָע רֶׁשֲאַּכ הָרשֶא שעמ לַעַּבַל תֹהְּבְוִמ םקוו ויָבָא | פר

 תנחאב חתפ 'טי יק וחקי 'חי ליצכ יק ותוככ 'גו ,כ

 .לבָּב ןופ ךלמ םעד ןּופ ץַאלַאּפ ןיא רענידפיוה ןייז ןלעװ ייז ןּוא ,ןעמענ ןעמ

 :טנָאזעג טָאה רע ןוא .טדערעג טסָאה ּוד סָאװ טָאג ןופ טרָאװ סָאד זיא טיג :ןּוהָיעַשי וצ טנָאוענ ּוהָיִקוִח טָאה יי

 = !געט עניימ ןיא ןייז טעװ טייקרעכיז ןוא םולש ביוא ,רָאװרַאפ

 םעד ןּוא ךייט םעד טכַאמעג טָאה רע יװ ןּוא ,טּפַאשהרּובנ עצנַאג ןייז ןוא ,ןוהיקוח ןגעװ ןכַאו עקירעביא יד ןוא =

 ןופ םיכלמ יד ןופ ןשינעעשענטייצ יד ןּופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד ,טָאטש ןיא רעסַאװ טכַארּבעגנײרַא ןוא ,ןּבָארג

 .הדּוהי

 .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג זיא השנמ ןוז ןייז ןּוא ,ןרעטלע ענייז טימ טגיילענ ךיז טָאה ּוהָיקוַח ןּוא *

 ןיא טניגי ָאה רָאי | | יא טניניקעג רע טָאה רָאי קיצפופ ןּוא ףניפ ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע וא ,ןעװעג טלַא השנמ ויא רָאי ףלעוצ א

 | .הָב-יצּפֶח ןעוועג זיא רעטּומ ןייו ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .םִיַלָשּורי

 .טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןופ ןטייקידרעוומוא יד יוו יװַא ,טָאנ ןּופ ןניוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןואי

 -עצ טָאה ּוהָיִקוַח רעטָאפ ןייז סָאװ תומָּב יד טױּבעגּפָא טָאה רע ןואי .לארשי ןּופ רעדניק יד רַאפ ןופ ןּבירטרַאפ טָאה

 לארשי ןופ ךלמ רעד בָאחַא יװ יװַא ,הָרָשַא ןַא טכַאמעג טַאה ןּוא ,לַעַּב ּוצ תוחבומ טלעטשעופיוא טָאה רע ןוא ,טרעטש



 - ֶכְצִנ םמָשַה אָמְצלְמְל = לאש דלמ בָאהַא
 ה ף

 יהוהְי רַמָא רֶׁשֲא הָוהְי תבְּב תֹהְּבַמ הָנְבּו :םָתֹא
 1 תבל תֹוחְּבְוִמ ןממ + :ימשדהתא םיִשָא םלָׁשּוריִב |

 וצנַּב--תֶא ריכעהו :הָוהְיי-תיּב תֹורצַח יִתְשּב םִיָמָּׁשַה
 זרוׂשֶעַל הָּבְרִה םיִנעֶדְיְו בוא הֶׂשֶעְו שחנו ןנוע ׁשֵאָּב

 : הדרשה לֶמָּפ"תֶא םֶׁשיַו יפה הָוהְי :נִעְּב ערה |
 | .המלשילאו דלא ₪ הוה רַמָא רֶׁשֲא תייֵּכַּב השע רֶׁשֲא
 יטבש טפמ יִּתְרַחְּמ רֶׁשֲא .טלָשּוריִבּו הָוה תיַּבַּב וב
 .חלָנָר ליִנָהְל ףוסא אָלְו :םלועל ימׁשתֶא םיִשֶא לֵאְדׂשִי

 ורטשיימא | קר םֶתֹובֲאל יִּתַתנ רֶׁשֲא חֶמְדֶאָהְדִמ לֶארשי *
 םָתֹא האחר הָרֹּתַהיִלְְלּומיִִוִצ רֶשֲא לֹכְּכ תושצל |

 מ עֶרָהיתֶא תושעל הׁשִנְמ םעֶתּועְמָׁש אל !הָׁשֹמיִּדְבַע
 :לֶאְרשי ינפ ינפמ הָוהִי דימשה לָׁשֲא םייגהךמ
 = ,,חָׁשֲא ןע + :רמאל םיאיבנה .ויִדְמעהדְּב הָוהְי רבי
 לָּכִמ עלה הֶּלָאָה תָֹבְְּקַח ?דוהיהףלמ הָשנִמ הֶׂשָע
 הדּוהְי-תֶאמג אטחו וינפל רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה .ּוָׂשָעיּרְׁשֶא -

 בי לנה לָאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי רמָאדהְל ןלל | וילו
 הָנְלַּת ָעְמִׁש-לָפֹי בָׁשֲא הָדּוהיו םלשוריילע הָעָר איִבַמ
 עי "תאְו ןורמש וק תא םֵלָׁשּורי-לַע יֵתיִמְנְו +ויָנזִא יּתׁש
 הַהְמִיירְׁשֲאַּ לא יִתחְמּ בָאְחַא תב תל

 ןט טםיִטָעְכַמ והיו נב רה"תַא וָשָע שא ןא :םֶהיֵבא

 {הוַה םייה דע םִיַרְצִּמִמ םֶתֹובֲא וָאְצִי רֶׁשֲא םויהמ יתא

 ומ תאלמ"רשא דע דאמ הכרה הֶשנמ ךפש יקְנ םָּד סנו
 -תֶא איִמחַה רֶׁשֲא !תאטחִמ דבל הפל הָפ םֶלשּורְתֶא
 י לדַָשנְמ יֵרְבִד רֶמָ :הָוהְו יִניֵעְּב עֶרֶה תושעל הדוהו

 | "קץ העמש בי קימְשק 'ט לכל א"טב'ת

 ,טנידעג יז ןּוא ,למיה

 64 = 0 2 < ב םיכלמ

 ןופ ליח ןצנַאנ םוצ טקומענ ךיז טָאה רע ןוא ,ןָאטעג טָאה
 ןיא תוחבומ טיופעג טָאה רע ןוא*

 | לעוו םִיַלָשּורי ןיא :טגָאועג טָאה טָאג סָאװ ,טָאג ןּופ ויוה

 םוצ תוחּבומ טיובעג טָאה רע ןוא* .ןעמָאנ ןיימ ןָאט ךיא

 ןוא י .זיױה סטָאג ןופ ןפיוה עדייּב ןיא למיה ןופ ליח ןצנַאנ

 טָאה ןוא ,ירעייפ ןכרוד ןוז ןייז ןייגכרוד טכַאמעג טָאה רע

 טְפַאשעְנייַא ןוא ,טרעביוצענ ןּוא יירעעונכייצ טכיורּבעג

 טרעמעג טָאה רע ;רערעװשַאּבנטיױט ןּוא רעעורעטסיינ

 -.ןענערעצױעד ּוצ ,טָאג ןופ ןניוא יד ןיא סטכעלש ןָאט וצ
 הָּרַׂשַא רעד ןופ ץעג םעד טלעטשעגנײרַא טָאה רע ןואי
 -עג טָאה טָאג סָאװ ויוה םעד ןיא ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 דוח ןקיוָאדמעד ןיא :ןהמלש ןוז ןייו וצ ןּוא ןדוד ּוצ טנָאז

 עלא ןופ .טלייוורעדסיוא ּבָאה ךיא סָאװ םִיַלָשּורי ןיא ןוא

 | ;קיִּבייא ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןָאט ךיא לעװ ,לארשי ןּופ םיטבש

 לארׂשי ןופ טופ םעד ןעלגָאװרַאפ טינ רעמ לעװ ךיא ןּוא* |

 ,ןהעטלע ערעײו ןּבעגעג ּבָאה ךיא סָאװ דרע רעד ןופ

 ךיא טָאװ ץלַא יװ יוז ןָאט וצ ןטיה רָאנ ןלעװ יז ביוא
 - ןימ סָאװ הרות רעצנַאג רעד טיול ןוא ,ןליופאב יז ּבָאה

 יוצ טינ ןּבָאה יז רעּבָא *  .ןלױפַאּב יז טָאה השמ טכענק

 רעמ ןָאט ּוצ טריפרַאּפ יז טָאה השנמ- ןוא ;טרעהעג
 טקיליטרַאפ טָאה טָאנ סָאװ רעקלעפ יד יװ סטכעלש

 0 .לארשי ןופ רעדניק יד רַאּפ ןּופ

 יד טכעוק | ענייז ךרוד טדערעג טָאה טָאג ןוא"

 הדוהי ןופ ךלמ רעד השנמ לַײװ'!  :ןגָאז ּוצ יױזַא ,םיאיבנ

 ןּבָאה םיא רַאּפ סָאװ םירֹומָא יד סָאװ ץלַא יו סרעגרע ןעננַאנָאּב ויא ,ןטייקידרעוומּוא עקיוָאדיד ןָאטעג טָאה

 = :לאּרָׂשִי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג ױזַא טָאה םּורד ** ,רעטעוּפָא ענייז טימ הדּוהי ןקידניז טכַאמעג ךיוא טָאה ןוא ,ןָאטעג

 - ןרעיױא עדייב ענייז ןעגנילק ןלעװ ,סע טרעה סָאװ רעכעלטיא זָא ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּורי ףיוא קילגמוא ןַא גנערּב ךיא עו

 ןשיװסיוא לע ךיא ןוא ;זיוה סבָאֶהַא ןופ רּונשגָאװ יד ןּוא .ןורמוש ןּופ רונשטסעמ יד םִיַלָשּורי ףיוא ןעיצ לעװ ךיא ןּוא * |

 .םינפ ריא ףיוא טרעקעגמוא ןּוא טשיווענסיוא ,לסיש ַא סיוא טשיוו עמ יװ ױזַא ,םִיִלָשּורי

 טנייפ ערעײז ןופ טנָאה רעד ןיא ןבענ יז לעװ ןּוא ,ּברַא ןיימ ןופ ּבײלּברעּביא םעד

 ןפרַאװקעװַא לעוו ךיא ןוא י*

 וצ ןוא םיור וצ ןייז ןלעװ ייז ןּוא ,

 "רעד ףימ גאה ןּוא ,ןגיוא עניימ ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג ןֵּבָאֵּה ייז לײװ *  ,טנייפ ערעייז עלַא רַאּפ גנוּביורסיוא

 - .גָאט ןקיטניה ףיוא זיּב ןוא םִיַרצִמ ןופ ןעננַאגעגסױרַא ןענייז ןרעטלע ערעייז סָאװ גָאט םעד ןּופ טנרעצ

 | :קע ּוצ .קע ןופ לו טליפעגנָא טָאה רע ויּב ,ליפ רעייז ןסָאגרַאפ .השנמ טָאה טּולּב קידלושמוא ךיוא ןּוא 26

 ,טָאנ ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאט ּוצ ,הדוהי ןקידניז טכַאמענ טָאה רע סָאװ דניז ןייז ץּוחַא

 | ,טקידעיזעג ט טָאה רע סָאװ ךניז ןייז ןוא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןהשנמ ןגעוו ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא יי 2 \

 .ְךֶלֹומ טָאג םּוצ טנעהצרַאפא = |
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 טיִבּותְּכ םהדאלה אמה רֶׁשֲא ותאמחו הֶשָע רֶׁשֲא-לָכְו .  ןשינעעשעגטיײצ יד ןּופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד

 "םִע השנמ בפשיו :הָרּוהְי יבלמל םימָיה ִרְבִּד רָפַמ"לַע חי | | .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןופ
 :ויִתְחִת ָנְב ןֹוְמָא דל אנ ותִכְדְנְכ רק ויתבָא |

 קכיקשו ֹוכָלְמִּב ןומָא הֶנָש םיתְשו םיִרָשעְדְּב 1
 ךמ ץורחדתב תֶמָלְשִמ מא םשו םֶלְשּוריִּכ ךלַמ םיִנׁש

 :ויִבָא השנמ השע רֶׁשֲאַּכ הוי יניעְב ערה שעמו :הָבמִי :
 םיִלְלְגַהְ"ַתֶא דבעמ ויָבָא ְךֵלה-רֶׁשֲא ךֵֶדַה-לֶכְכ ל כ

 והלא הוהָי-תֶא ביו !םֶהָל וחתשוו ויִבָא דַבָע רֶׁשֲא ככ יי
 = יולֶע ןמָאדְבִע ורשקמנ !הָוהְי ְךֶרָדְּ ֵלָהיאְלְו וָתֹבֲא ט = .ןעוועג טלַא ןומָא זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצי*

 * םיִרָׁשּקַה-לֶּכ תֶא ץֶרָאה-ַע ךיו !ותיִבְּב ךֶלֶּמִה-תֶא ּותיִמַו כ טגיניקעג רע טָאה רָאי ייווצ ןוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא
 ונב והישאי"תַא ץֶראָה--םַע וכילְמַ ןומא דלמה"לע | = ןעװעג זיא רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיא

 םיִבּותָּכ םהדאלה הֶׂשָע רֶׁשֲא ןֹומָא ירבד רַתַיו ויִתְחַת הכ .הָבטִי ןופ ,ןצּורָה ןופ רעטכָאט יד תֶמְלּושמ
 ותְרבְקב ותא רֶכְקִיו דּוהְייִכְלַמְל םיִמיהיִרְבד רָע יט ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא<

 ,ןרעטלע ענייז טימ טניילעג ךיז טָאה השנמ ןּוא ==
 ,זיוה ןייז ןופ ןטרָאג םעד ןיא ןרָאװעג ןּבָארגַאּב זיא רע ןוא
 ןרָאװעג זיא ןֹומֶא ןוז ןייז ןּוא .ןָאוע ןופ ןטרָאג םעד ןיא
 | = .טרָא ןייז ףיוא ךלמ

 :ויָתְְת נב והיא א למ אָזעְנְּב
 בכ

 - זדנש תחאָו םישלשו וכְלָמְב והישאי הָנָׁש הָנמְׁשְדִּב א
 :זרקצְבמ הידע--תב הָדָירְי וּמִא טְׁשְו םלשוריּב ךלמ |

 דאל ויִכָא דו לְרלָבִּ ךליו הוי יניעְּב רשיד שעמ 2 = לאה רע ןוא"  .טקובענ יז וצ ךיז טָאה ןוא ,טנידענ טָאה
 הָנָׁש הָדְׂשֶע הָנֹמְׁשַּב יהיו | :ליאמשו ימי רֶס ג טינ זיא ןוא ,ןרעטלע ענייז ןּופ טָאג םעד הוהי ןוָאלרַאפ

 ב ּודיֵלַצֲא-ןֶּב ןְפׁש-תֶא למה חלש והישא למל | .הוהי ןּופ געוו םעד ןיא ןעגנַאגעג
 והָיִקְלַח-לֶא ר :רמאל הָוהְי תיֵּב רפפה םֶּלֶׁשְמ ד טנוּב ַא טכַאמעג ןּבָאה ןענֹומָא ןופ טכענק יד.ןוא* =
 רֶׁשֲא הָוהְי תיב אבומה ףסָכהתֶא םַּתיְו לֹודָּנַה ןהפה ןוא =  .זיוה ןייז ןיא ךלמ םעד טייטעג ןּבָאה ןּוא ,םיא ףיוא

 4 בייל התו :םָעָה תֶאמ ףפה יִרְמִׂש 8 "  ןּבָאה סָאװ עלַא ןגָאלשרעד טָאה דנַאל ןופ קלָאפ סָאד
 ו : וכ וי .

 שעל ותא עת החי תיֵּבַּב ם פה הָכאָלְּמַ קלָאפ סָאד ןּוא .ןֹומָא ךלמ םעד ףיוא טנּוּב םעד טכַאמעג

 -תֶא קזחל בַצְחַמ יָנְבְַו םיצע תונקלְו םיִררְוְו םינפלו ורד ד חה -- = .םִׁשרל :תיָּבַה קרפ ₪ חל ה תיבה שא הָכאָלְמִ | ןייז ףיוא ךלמ רַאפ ןּוהָיִשאֹי ןּוז ןייז טכַאמעג טָאה דנַאל ןּופ
 יִּכ םדיחלע ןָתַוה ףַסּכַה םֶּפִא בשחיאל ךא :תָּכִה | = וי 7%

 טָאה רע סָאװ ןענומָא ןּופ ןכַאז עקירעּביא יד ןּוא *

 -עגטייצ יד ןופ ךּוּב ןיא ןבירשַאּב ןיוש ןענייז יז ,ןָאטעג
 .הדּוהי ןּופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעש

 רע ןּוא * .ןָאטעג טָאה השנמ רעטָאפ ןייז יוו ױזַא ,טָאנ ןּופ

 -עג זיא רעטָאפ ןייז סָאװ געװ םעדלַא ןיא ןעגנַאגעג זיא

 רעטָאפ ןייז סָאװ רעטענּפָא יד טנידעג טָאה רע ןוא ,ןעגנַאג

  חב יק והתתו ה ףאלמ 'ב ,בכ

 ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא ּוהָיַׁשאֹי ןוז ןייז ןּוא .ןָאזוע ןופ ןטרָאז םעד ןיא ,רבק ןייז ןיא ןּבָארנַאּב םיא טָאה עמ ןוא*
 .טרָא ןייז

 ןיא טניניקעג רע טָאה רָאי קיסיירד ןּוא ןייא ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג ויא רע זַא ,ןעוועג טלַא ּוהָיָשאֹי זיא רָאי טכַא* בר

 .תַקצֶּב ןופ ,ןהָיְדַע ןופ רעטכָאט יד הָדיִדְי ןעוועג זיא רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא .םִיַלָשּורי/ "*""

 ןייז ןּופ געװ םעדלַא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא קיטרַאפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא* =

 | .סקניל רעדָא סטכער טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה ןּוא ,ןדוד רעטָאפ

 םעד ,ּוהָילַצַא ןּופ ןוז םעד ןֶפָש טקישעג ךלמ רעד טָאה ,ןּוהָיִשאֹי ךלמ ןּופ רָאי ןטנצכַא ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא

 רע לָאז ןּוא ,לודָוְדהפ םעד ּוהָיִקלַח ּוצ ףױרַא ייג* :ןנָאז ּוצ יװַא ,טָאג ןופ ויוה ןיא ,רעביירש םעד ,ןעמָלּושמ ןּופ ןּוז
 ,קלָאפ ןופ טלמַאועג ןּבָאה סרעטיהלעווש יד סָאװ ,טָאג ןּופ ויוה ןיא ןרָאװעג טכַארּבעג ויא סָאװ טלעג סָאד ןלייצפיונוצ
 ןּוא ;טָאנ ןופ ויוה םעד רעּביא טלעטשעג ןענייז סָאװ סרעטסניימקרעוו יד ןופ טנַאה רעד ףיוא ןּבעג סע ןעמ לָאז ןּוא *
 ;זיוה ןופ רעטרע ענעכָארּבעצ יד ןטכיררַאּפ ּוצ ףיוא ,טָאג ןופ זיוה ןיא סָאװ סהכָאלמילעּב יד ּוצ ןּבעג סע ןלָאז ייז

 .עטקַאהעג ןּוא ץלָאה ןפיוק ּוצ ףיוא ןּוא ,רערעיומ יד ּוצ ןּוא ,סרעטסניימיוב יד ּוצ ןוא ,סרעטסנײמצלָאה יד ּוצ *

 -עג טרעװ סָאװ טלעג םעד ןנעװ ײז טימ ןענעכער טינ ךיז לָאז עמ ןוא' .זיוה סָאד ןטכיררַאּפ ּוצ ,רענייטש



 0 | 68 בכ |

 ה "לודָנַה ןהפה וכלה רֶמאַֹּו :םישע םה הָנומֶאֶב |
 - ןפמ הוו תיִבּכ יִתאָצְמ הָרֹוּתַה רֶּפמ רָפֹּכַה ןפשלצ
 ירפפה ןָפָש אבו :והארקו ןָָׁשילֶא רֶפֵּפַ-תֶא הָיקְלְח
 ךיֶדְבִע ּוכיֵּתַה רֶמאֹּיַו רָכָד ְּךַלֶּמַה-תֶא בש ללא
 הדָכאָלְּמַה ישע דידלע ּוהְָּתִ תִיַּבַב אצמגה ףֶמָּכַה-תֶא
 ירמאל דלמל פה ןֵפְׁש דענ :הָוהְי תב םיִדְקְפִמִה
 :ךלמה יִנְפִל ןָפָׁש והארליו ןקפה היקלח יל ןַתָ רֶפַמ
 אי תֶא עֶרֶקִיו הָרֹוּתַה ר יִרְבָד-תֶא דלה ַעְמְׁשִּכ יהי
 בי ןֶּב םקיִחַאחתֶאְו ןֵהֹּכַה הָיִקְלִח-תֶא ְךֵלָּפַה וצו ּ!ויְָנּב
 זרֶאְו רפפה ןּפָׁש | תֶאְו הָיְכִמְדִב -ובְכַע-תֶאְו ןָפָׂש
 | ציִדעַּב ההְי-ֶא ּוׁשְרד וכל :רֶמאַל לגב הָיְשֶע

 תנצְמְנה רפְפִה ררמדחלע הָלּוהי-לֶּכ רַעְבּו םֶפָהרַעְבּו |
 לע ונב הָתְצִנ איההירשא הוה תַמֲח הטודנהיב הוה
 שעל הוה רפפה באב ותא קיל שא

 סלב תֶבֶׁשֹי אה םיִלְָּבַה \רמש םֵחְרַחְרַּב הִתְדִּ
 ט זיי יֵמָא-הְּכ םכיִלֲא רֶמאָּתַו :הילא ּורְּבַָיַו הָׁשִַּב

 6 הפ לא םֶכָתֶא חָלָׁש"רֶׁשֲא שיאל ּורמִא לֵאָרְׂשִי יהלֶא |
 --כַעְו הוה .םוקמההלא הָעְר איְבִמ ילנה הָוהְי רַמֶא
 ;זדֶדּוהְי דלמ ארל רֶׁשֲא רֶפָּפַה יִרְבד-לָּכ תַא ויָבְׁשִי
 י ןַעְמְל .םיִלֵחֲא םיקלאל ןרטסי .יִנּובְזִע רֶׁשֲא | תחת
 הוה םֹקָמִּב יִתְמַח הָתְִ סיד השעמ לָכָּב יֵנְמיִעְכַה
 יי "תֶא שרדל םֶכְתֶא חלשה הדוהי ךלָמ"לאְו :הָבְכִת אלו
 :כָאְרְשִי יַקלֶא הָוהְי רַמָאיהְּכ לא ורָמאְת הֶּכ הָוהְי
 שי די ינפמ | עַנְּכַּתַו כבל" עי :ָּתְעָמְׁש רשא םיִדָבְדַה
 .תוהַל ויָבׁשִי-לַעְו הוה םֹוָּמַה-לַעיִּתְרַּבִּד רֶׁשֲא משב

 < "לא א'כ ח

 658 - | | ב םיכלמ

 ייז ןלָאו תונמאנ ףיוא טרעיינ ,טנַאה רעייז ףיוא ןּבעג

 יי יב ..ןטעּברַא

 פט ּוצ טנָאזעג טָאה לודנְהפ רעד יהָיקלח ןוא *

 -עג ךיא ּבָאה הרות רעד ןופ ְךּוּב סָאד :רעּבײרש םעד

 סָאד ןּבענעג טָאה ּוהָיִקלֶח ןוא .טָאנ ןּופ ויוה ןיא ןענופ

 | .טנעיילעגרעּביא סע טָאה רע ןוא ,ןענֶפֶש וצ ךוב

 ,ךלמ םּוצ ןעמוקעו ויא רעביירש רעד ןֶפָש ןּוא '

 -עג טָאה ןּוא ,רעפטנע ןַא ךלמ םעד טכַארּבעג טָאה ןוא

 סָאװ טלעג סָאד ןטָאשעגסיוא ןּבָאה טכענק ענייד :טגָאז

 ףיוא ןּבעגעג סע ןּבָאה יז ןוא ,זלוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 טלעטשעג ןענייז סָאװ וו סרעטסניימקרעו יד ןופ טנַאה רעד |

 .טָאג ןופ זיוה םעד רעּביא

 םעד טלייצרעד טָאה רעביירש רעד פע אפ
 ַא ןבעגעג רימ טָאה ןהפ רעד הָיִקלֶח :ןגָאז ּוצ יױװַא ,ךלמ
 סע ןוא + - ,ךלמ ןרַאפ טנעיילעג סע טָאה ןָפָש ןוא .ךוּב

 ןופ רעטרעוו יד טרעהעג טָאה ךלמ רעד יװ ,ןעוועג זיא

 ענייז ןסירעצ רע טָאה יװַא ,הרות רעד ןּופ ךּוּב םעד
 םעד הָיקלַח ןלױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןוא < .רעדײלק
 - ןוז םעד רֹוּבכַע ןוא ,ןענָפָׁש ןופ ןוז םעד םֶקיחַא ןוא ,ןהפ
 סכלמ םעד הָיָשַע ןוא ,רעביירש םעד ןָפָש ןוא ,ןהָיָכיִמ ןופ
 ,רימ רַאפ טָאג ייב טגערפ טייג * :;ןגָאז ּוצ יוזַא ,רעניד
 -רעוו יד ןגעוו ,הדוהי ץנַאג רַאפ ןוא ,קלָאּפ םעד רַאפ ןּוא

 זיא סיורג םורָאװ ,ךוב םענענופעג ןקיזָאדמעד ןופ רעט
 יד וצ טרעהעגוצ טינ ג ןּבָאה ןרעטלע ערעודנוא סָאװרַאפ ,זדנּוא ףיוא ןדנוצעגנָא זיא סָאװ טָאג ןופ ןרָאצמירג רעד
 | .זדנּוא רַאפ ןבירשעגנָא יא סָאװ ץלַא יװ ױזַא ןָאט ּוצ ,ךוב ןקיזָאדמעד ןופ רעטרעװ

 ּבײװ רעד | ,האיבנ רעד הָדלּוח וצ ,הָיָשַע .ןוא ,ןָפָש ןוא ,רֹוּבכע ןּוא ,םֶקיחַא ןּוא ,ןהפ רעד ּוהָיִקלֶח ןעגנַאגעג ץא יי
 ןטײװצ ךיא ; ,םִיַלָשּורי ןיא טניווזעג טָאה יז ןוא-רעטיה-רעדײילק םעד ,ןסַחרַח ןופ ןוז םעד הָוְקִּת ןופ ןּוז םעד םּולָש ןופ

 :לארׂשי ןופ טָאג רעד הוהי טגָאזעג טָאה יוזא :טנָאזעג ייז ּוצ יז טָאה =  .ריא וצ טדערעג ןּבָאה יז ןּוא-לטרעֿפטָאטש
 דמעד ףיוא | קילנמוא ןַא גנערּב ךיא ,עז :טגָאועג טָאג טָאה יװַא *  :רימ ּוצ טקישעג ךייַא טָאה סָאװ ןַאמ םעד ּוצ טנָאז
 -רעד = :טנעײלעג טָאה הדוהי ןופ ךלמ רעד סָאװ ְךּוּב םעד ןופ רעטרעװ עלַא--רעניֹוװַאּב ענייז ףיוא ןוא טרָא ןקיזָאד
 עלַא טימ ןענערעצרעד וצ ךימ ידפ ,רעטעג עדמערפ ּוצ טרעכײרעג ןּבָאה ןּוא ,ןזָאלרַאפ ךימ ןּבָאה יז סָאװ רַאפ
 .ןרעװ ןשָאלרַאּפ טינ טעוו ןּוא ,טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא ןדניצנָא ךיז ןרָאצמירג ןיימ טעװ םּורד ,טנעה ערעייז ןּופ םיׂשעמ

 רעד הוהי טנָאזעג טָאה יװַא :ןגָאז יװַא ריא טלָאז םיא וצ ,טָאג ייב ןוערפ ךייַא טקיש סָאװ הדּוהי ןופ ךלמ םעד ּוצ ןּוא '*
 דעג טסיב ןּוא ,ןרָאװעג ךייוו זיא ץרַאה ןייד לײװ ,זיא +* ,טרעהעג טסָאה ּוד סָאװ רעטרעװ יד ןגעװ :לארשי ןּופ טָאג
 ענייז ףיוא ןוא טרָא ןקיזָאדמעד ףיוא טדערעג ּבָאה ךיא סָאװ טרעהעג טסָאה ּוד ןעוו טָאג רַאּפ קינעטרעטנוא ןרָאװ
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 ַא רַאפ ןוא קערש ַא רַאפ ןרעוו ןלעװ יז זַא ,רעניֹוװַאב

 טסָאה ןוא ,רעדײלק ענײד ןסירעצ טסָאה ןוא ,הללק
 .טָאג טגָאז ,טרעהענּוצ ךיוא ךיא ּבָאה ,רימ רַאֿפ טנייוועג

 ןוא ,ןרעטלע ענייד ּוצ ןייַא ךיד למַאז ךיא ,עז םּורד =

 ענייד ןוא ,םולשב רבק ןייד ןיא ןרעוװ טלמַאזענניײַא טסעוו -

 ףיוא גנערב ךיא סָאוו וייב עצנַאנ סָאד | ןעז טינ ןלעוו ןגיוא

 .טרָא ןקיוָאדמעד

 .רעפטנע םעד ךלמ םּוצ .טכַארּבעג ןּבָאה יז ןּוא

 יניײא טָאה עמ ןוא ,טקישעג טָאה ךלמ רעד ןּואי | ך :

 ןוא הדוהי ןופ עטסטלע עלַא םיא ּוצ טלמַאזעג | " "
 ויוה ןיא ןעגנַאנעגפױרַא זיא ךלמ רעד ןּוא* .םִיַלָשּורְי

 רעניֹוװַאּב עלַא ןוא הדוהי ןופ רענעמ עלַא ןוא ,טָאג ןופ

 ןּוא ,םיאיבנ יד ןּוא ,םינהפ יד ןּוא ,םיא טימ םִיַלָשּורי ןופ

 "עג טָאה רע ןּוא .סיורג ויּב ןיילק ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד

 ךּוּב םעד ןופ רעטרעוו עלַא ןרעיוא ערעייז ןיא טנעייל

 ןוא * .טָאג ןּופ זיוה ןיא ןרָאװעג ןענּופעג זיא סָאװ דנוב ןּופ

 טָאה רע ןּוא ,המיּב ַא ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ךלמ רעד |

 ןטיה ּוצ ןוא ,טָאג ךָאנ ןייג ּוצ ,טָאג רַאפ דנוּב ַא ןסָאלשעג

 ןצנַאג ןטימ ןצעועג ענייז ןּוא ןגָאנָא ענייז ןוא טָאּבעג ענייז

 -רעוו יד ןייז ּוצ םייקמ ,לעו רעצנַאג רעד טימ ןּוא ןצרַאה |

 "מעד ןיא ןמירשענ ןעייטש סָאװ דנוב ןקיוָאדמעד ןּופ רעט

 8 ,גכ-20 ,בכ 5 םיכלמ

 נו ָנְפִל הקמ ךיֶדנב-תֶא ערק הללו וּמַׁשְל
 תבאי פס יְִנִה ןֵכָל :הָוהְי-םֶאָנ יִּתְעַמְׁש יכנָא כ

 לב נע הָיֵאְרְתאָלְו םולשְב ָףיֶתֹרְבְקילֶא ָתְפִמֲאְָו
 1 לנוצ

 - "תֶא ּובֵׁשָיו הוה םיִקּמַה--לַע איִבַמ יָנֲא-רָׁשֲא הָצְרָה
 !רֶבָד ךלמה

 נכ
 1 :בלָׁשּורי הָרּוהְ ינקזלָ וילא ּופְסַאַמ ךלמה חלשמי
 בשי-לָכו הָדּוהְי ׁשיִא-לָכְו הָוהְי-תיִּכ מַה לע
 יה ןֵּקִמִל םִעָהילָכְו םיִאיִבְַו םינֵהְּכַהְ ותא םלָׁשּור
 אצמגה תיִרְּבַה רֶפַס .ירְבד-לָּפיִתֶא םֶהיֵנְזָאְב אָרְקִיו לוד
 |תיִרְּבַה-תֶא תרכיו דופעל"לע ךלמה דמעעו :הָוה תיִבְּב
 -;רָאָו ויָמֹוְצִמ רֹמְׂשלְו הָוהְי רחא תֶכֶלָל הָוהְ יִנְפל
 יתֶא םיכָהְל ׁשֶפָנ-לֶכְבּו בֵל-לָכּב ויְתּקְח-תֶאְ יתד
 דמעיו הוה .רפפַה"לע םיִבתְּכַה תאֹוַה תיִרְּבַה יֵרְבּד
 לודנה ןפפה לדיקלח-תֶא למה וצו תיִרְּבַּב םָעֶה-לְּ
 +ילביקמ ץאיצותל ףסה יִרְמְׂש--תֶאָו הנשמה יִנֲהְּכ-תֶאְ
 שלו הֵרָׁשֲאָלְ לֵעַּבל םוושעה םיִלָּכַה-לָּכ תֶא הוה
 ןורדק תֹוָמְדַׁשְב םלשוריל ץוחמ םפרשיו םימשח אָבְצ
 רשא טיִרְמְּכַה-תֶא תיּבִׁשִהְ :לֶא"תיּב םרפע תֶא אָשְנ
 יבְסִמְו הָּוהְי יֵרָעְּב תֹומָּבּב רטקו הָדּודְי יכְלִמ ֹונְתִנ
 תולזמלו חדל ישמשל לבל םיִרָּטַקְמַה-תֶאְו םָלָׁשּורְי
 זידִוהְי תיִּבַמ הָרׁשֲאָה-תֶא אָציו :םימשה אָבצ לכל
 ילחְנְב הָתֹא ףרשינ ןורדק לַחנ--לָא םֶלָשּוריִל ץוחמ
 :םַעָה נב רֶבָק-לַע הָרֶפָעתֶא ףךלשה רַפָעְל קדינ ןורדק
 םישנה רשא הוה תיִבְּב רֶׁשֲא םישדקה יִתְּבתֶא ץת
 ירעמ םיִנֲהְַּה-לָכיתֶא אביו + !הָרָׁשֲאָל םיִּתִּב םָׁש תֹנָרֶא
 טיִנֲהְּכַה הָמֶׁש--ּורְּמִק רֶׁשֲא תֹומָּכַה-תֶא אֵּמַמיַו הָדּוהְי

 ומה וציו ז ליחתמ תולהק .תצקֿבו חסס לש ינש םוי תרטפהו' א | ,גיכ

 'ק םיושטה 'ד

 .דנוב םעד ּוצ ןענַאטשעגּוצ זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא .ךּוּב ןקיזָאד

 "סױרַא ,סרעטיהלעווש יד ןּוא ,םינהפ-רעטנוא יד ןּוא ,לודָנְדהפ םעד ּוהָיִקלַח ןליױפַאּב טָאה ךלמ רעד ןוא י

 - רַאפ ןוא ,הָרָשַא רעד רַאפ ןּוא ,לַעַּב רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ םילּכ עלַא טָאג ןּופ לפמעט םעד ןופ ןגָארטיצ

 -קעװַא טָאה ןוא ,ןורדק ןופ רעדלעפ יד ןיא םִיַלָשּורי ןופ ןסיורד טנערּברַאפ יז טָאה רע ןוא ;למיה ןופ ליח ןצנַאג םעד

 -עגפיוא ןּבָאה הדּוהי ןופ םיכלמ יד סָאװ רעטסירפ יד טפַאשעגּפָא טָאה רע ןוא* .לָא-תיִּב ןייק שָא רעייז ןגָארטעג

 ;םִיַלָשּורי ןופ רעטרע עקימורַא יד ןיא ןוא הדּוהי ןּופ טעטש יד ןיא ,תומָּב יד ףיוא טרעכיירעג ןּבָאה סָאװ ןּוא ,טצעו

 .למיה ןּופ ליח ןצנַאג םּוצ ןּוא ,תולְזַמ יד ּוצ ןוא ,הנבל רעד ּוצ ןּוא ,ןּז רעד ּוצ ,לֵעַּב וצ טרעכיירעג ןּבָאה סָאװ יד ןּוא

 -רַאּפ יז טָאה ןּוא ,ןורדק ךייט םּוצ םִיַלָׁשּורי ןּופ ןסיורד טָאג ןופ זיוה םעד ןּופ הֶרֵׂשַא יד ןגָארטעגסױרַא טָאה רע ןואי

 .קלָאפ ןופ רעדניק יד ןופ םירבק יד ףיוא ביוטש ריא ןפרָאװעצ ןוא ,ביוטש ףיוא ןלָאמעצ ןוא ,ןורדק ךייט םייּב טנערּב

 .דוצ ןבעוו ןטרָאד ןגעלפ רעּבײװ יד סָאװ ,טָאג ןּופ ויוה ןיא סָאװ רענעמדנַאש יד ןופ רעזײה יד ןכָארּבעצ טָאה רע ןואי

 טקיניירמּוארַאּפ טָאה ןּוא ,הדוהי ןּופ טעטש יד ןופ םינהפ עלַא טכַארּבעגּפױנוצ טָאה רע ןּוא*  .הָרָשַא רעד רַאפ ןקעד
 ךיי -



18-29 , = 

 .חַחָּפ-רֶׁשֲא םיִרָעְׂשַה תֹומְּב"תֶא ץֶמָנְ עַבָׁש ראָּבדַע עבנִמ
 .רעשּב שיא לאמ 6 -לֵצ-רׁשֲא ריִעְהרַׂש ַשֹהְי רעש
 -ט םלשוריפ הָוהְי חפמדלֶא תֹומָּבה יֲִהְּכ ולֲעַי אל ךא :ריִעָה

  תרפּמַה"תֶא אָּמֹמְו י!םֶהיֵחֲא תב תוצמ ּלְכָא-ִא יִּכ |
 .תֶאו נְּב-תֶא שיא ריבעָקל יתלבל םֶוהְב יב רֶשֲא
 - א יפלמ לנת) רשא םיסופהדתֶא תבְשו :ךלֶפל ׁשֵאָּב תב
 - ףלמדמנ .תֶכְשְללֶא הוהי-תוב אֵּבֹמ ׂשֶמָׁשַל הָדּהְי
 וׁשֲאְּב ףֶרָׂש ׁשֶמָׁשַה תֹובְּכְרַמ-תֶאְו םירורפכ רֶׁשֲא סיִרָפַה
 בי יָכְלַמ ּוׂשָע-רֶׁשֲאומא תולע גה"לע רֶׁשֲא תֹויְבִמַה-תֶאְו
 תורצח יתשפ הֶׂשַנְמ הָׂשָע"רֶׁשֲא תֹוהְּבִמַה"תֶאְו הָדּוהְי
 .טרְפע--תֶא ךילשהו םֶּׁשִמ ץרב ףלפה ץֵתָנ הָוהְי-תיִּב
 : טבלָׁשּורְי ינְ-לַע  רֶׁשֲא תֹומָּבַה-תֶאָו -:ןורדק לעילָא
 דדלמ המלש הָנַב רֶׁשֲא תיחשמההרהל ןימימ לשא
 < םָאֹומ ץֵּקִׁש שּומְבַלְו םינדיצ ץקש | תרתְשעל לֵארְׂשִי
 צח = די ירא בש :דלמה אממ ןומעינב תֶבַעת םֶלְלִמְל

 = תומצע םָמֹוקְמִתֶא אלי םיִרֵׁשֲאָה-תֶא תֶרֶי תובָצמה
 יט השע רֶׁשֲא הֶמָּבַה לָא-תיִבְּב רֶׁשֲא הָבְוִמַהתֶא טו ?םֶרָא
 ַחּכְִּמַה-תֶאטַּנ לארשײתֶא איָטֲהַה רשא טֶבְנדּב םָעְבְרְי
 רַפָפְל קדה הָמֶּבַה--תֶא ףרשימ ץֵתָנ הָמְּבַדתֶאְו אהה
 צ םש"רשא םיִרָבְּקַה-תֶא איו והישאי ןפוו :הָרְׁשֲא ףֶָׁשְו
 - .לעףרשנ םיִרָבְּקַהְדִמ תֹומְּצַעָה-תֶא חו חלש רָב
 .םיהלָאה שיא אָרָק רשא הָוהְי רַבָדְב וראשו חכמה
 ."זֶלַה ןויַצַה הָמ מא :הלאַה םיִרְבּדהדתֶא ארק .רֶשֲא
 .ײשיִא רבקה .רֹיִעָה יִׁשְנַא וילא ורמא האר ינא רשא
 הלאה םיִרָבְּדַה-תֶא ארק הָדודיִמ אָב-רֶׁשֲא םיהלֶאָה
 זי שיא 5 וחיה רֶמאֹיַו ;לָא-תיּב חכמה לע ָתיִׂשָע רֶׁשֲא

 .ירָׁשֶא איבה תֹוָמְצִע תֶא ָתֹמצַ ושלמה ויקמצע עלא |

 ףקןב 'אכ קוט דיע גד | האמ' תי

 - ןופ ,טרעכיירענ ןטרָאד ןבָאה םינהפ יד סָאװ תּמָּב יד
 ןֹופ תומָּב יד ןכָארּבעצ טָאה רע ןוא ;עַבָשירַאֿב ךיֿב עב

 | םעד .ץושוהי ןופ גנַאננײַארעױט םייּב סָאװ ןרעיוט יד
 סָאװ םעד ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא סָאװ ,רַאהטָאטש
 יד ןופ ! םינהּכ יד רעּבָאי .רעױטטָאטש ןיא ןײרַא טמּוק
 ןיא טָאג ןופ חבומ םּוצ ןעונָאועופיורא טינ ןענייז תומָּב
 עטרעייזעגמוא סָאד ןסענעג ןּבָאה יז טרעיינ ;םִיַלָשּורי
 י .רעדירּב ערעײז ןשיווצ טיורב

 = לָאט ןיא סָאװ תֶפֹוּת טקיניירמּוארַאּפ טָאה רע ןּוא *
 - וז ןייז ןייגכרוד ןֿכַאמ טינ לָאז רענייק זַא ,םֹונִהְדִּב ןופ
 רע ןוא+ .ְךֶלֹומ ּוצ רעייפ ןמרוד רעטכָאט ןייז רעדָא

 הדוהי ןופ .םיֿבלמ יד סָאװ .דרעפ יד טֿפַאשעגּפָא טָאה
 | ןּופ זה םעד ןופ נַגנייַא םייב ןוז רעד וצ ןבעגעו ןּבָאה |

 ,רעעדפיוה םעד למר ןּופ רעמַאק רעד ןּבעל ,טָאג
 טָאה ₪ רעד ןּופ ןגעווטייר יד ןוא ;ןפיוהרָאפ יד ןיא סָאװ
 ןפיוא סָאװ תוחבומ יד ןוא < .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע

 הדּוהי ןופ םיכלמ יד סָאװ ,בוטשרעּביוא סעזֶחָא ןּופ ךַאד -
 טּכַאמעג טָאה השנמ סָאװ .תוחבזמ יד ןוא ,טכַאמעג ןֿבָאה

 ךלמ רעד ןכָארּבעצ טָאה ,זיוה טטָאג ןופ ןפיוה עדייב ןיא

 | פיוטש רעייז ןפרָאװעגנײרַא ןוא ,ןטרָאד ןופ טקַאהעצ ןוא

 ,םִיַלָשּורי רַאֿפ סָאװ תֹומָּב יד ךיוא < .ןורדק ךייט ןיא
 ."רַאּפ ןופ גרַאֿב םעד ןּופ טייז רעטכער רעד ףיוא סָאװ

 טיוּבעג טָאה לֵארׂשי ןופ ךלמ רעד המלש סָאװ ,רעּברַאד

 וצ .ןוא ; ,םינֹודיצ יד ןופ טייקידרעוומוא רעד ,תֶרֹוּתׂשַע ּוצ
 רעד טָאה ,ןֹומַע ןּופ רעדניק יד ןּופ טייקידרעוומוא רעד ,םֹוּכלִמ ּוצ ןּוא ,בָאֹומ ןּופ טייקידרעוומוא רעד ,שומכ
 טליפעגנָא ןוא < ,רעמייבנצעג יד - טקַאהעוּפָא ןוא ,רענייטעללא יד ןכָארּבעצ טָאה רע ןּוא *  .טקיניירמּוארַאּפ .ךלמ
 .ןשטנעמ ןופ רענייב טימ טרָא רעיי

 ,לארשי וקידנו טכַאמעג טָאה סָאװ ןטְבנ ןופ ןוז רעד םֶעבְרָי סָאװ הָמָּב יד ,לֵא-תיֵּב ןיא סָאװ חּבומ םעד ךיוא ןואי*
 ףיֹוא ןלָאמעצ ןוא הָמָב יד טנערּברַאפ טָאה רע ןוא ;ןכָארּבעצ רע טָאה הָמָּב יד ןוא חּבומ םענעי ךיוא ,טכַאמעג טָאה
 .הָרָשֲא יד טנערּברַאפ טָאה רע ןּוא ; ;ּביֹוטש

 טָאה רע ןּוא ,גרַאּב ןפיוא ןטרָאד סָאװ םירבק יד ןעורעד רע טָאה יװַא ,טיירדענמוא ךיז טָאה ּוהָיִשאֹי יװ ןּוא ** ||
 ,טקינײרמוארַאּפ םיא טָאה ןוא ,חּבומ ןֿפױא טנערּברַאּפ ןּוא , םירבק יד ןּופ רענייּב יד ןעמּנעגטױרַא טָאה ןוא ,טקישעג
 ..אןכַאז עקיזָאדיד ןפורעגסיוא } טָאה סָאװ ןַאמ רעכעלטעג רעד ןפורעגסיוא ו טָאה סע סָאװ טָאג ןופ טרָאװ סָאד יװ ױזַא

 ויא סָאד :טנָאועג םיא ּוצ טָאטש ןופ ןשטנעמ יד ןּבָאה ?עז ךיא סָאװ ןכייצ רענעי זיא סָאװ :טנָאועג טָאה רע ןוא" =
 טסָאה ּוד סָאװ ןכַאז עקיזָאדיד ןפורעגסיוא טָאה ןּוא ,הדּוהי ןופ ןעמיקעג ויא סָאװ ןַאמ ןכעלטעג םעד ןּופ רבק רעד
 .רענייפ ענייז ןריר טינ לָאז רענייק ;ּור ןיא םיא טוָאל :טנָאועג יז וצ רע טָאה * .לָאזתיַּב ןיא חּבומ ןקיזָאדמעד וצ ןָאטעג
 .ןורמוש ןופ ןעמיקעגסױרַא ויא סָאװ איבנ םעד ןופ רעניב יד טימ רעניב ענייז טזָאלעגסױא יז ןבָאה

 .גי 'א םיכלמ עוא



 ּב םיכלמ 658 - 

 יד ןיא סָאװ תומָּב יד ןופ רעוייה עלַא ךיוא ןּוא יי

 ןּבָאה לארׂשי ןּופ םיכלמ יד סָאװ ,ןורמש ןופ טעטש

 ,ןָאטעגּפָא ּוהָישאי טָאה ,זטָאג) ןענערעצרעד ּוצ טכַאמעג

 רע סָאװ ןעגנואוט עלַא יװ ױזַא ייז ּוצ ןָאטעג טָאה רע ןּוא

 עלַא טכַאלשעג טָאה רע ןּוא =  .לָא-תיֵּב ןיא ןָאטעג טָאה

 יד ףיוא ,ןעװעג ןטרָאד ןענייז סָאװ תומָּב יד ןּופ םינהפ

 .ל'ז ףיוא ןשטנעמ ןּופ רענייב טנערּברַאפ טָאה ןּוא ,תוחּבזמ

 .םִיַלָׁשּורי ןייק טרעקעגמּוא ךיז טָאה רע ןּוא

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד ןליופַאּב טָאה ךלמ רעד ןּוא

 יוזַא ,טָאג רעיא הוהי וצ חַסֶּפְדּברָק ַא טכַאמ :ןגָאז ּוצ יוזַא

 .דנוב ןּופ ךוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןּבירשעג טיטש סע יװ

 טינ ויא חַסֶּפְֹּברֶק רעקיזָאדרעד יוו ַאזַא םורָאו*

 ןּבָאה סָאװ םיטפש יד ןּופ געט יד ןּופ ןרָאװעג טכַאמעג

 . ןופ םיכלמ יד ןּופ געט עלַא ןיא ןוא ,לארשי טּפשמעג

 רָאי ןטנצכַא ןיא רָאנ*  .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןּוא ,לארשי

 רעקיוָאדרעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןּוהָיִׁשאֹי ךלמ ןּופ

 .םִיַלָׁשּורי ןיא טָאג ּוצ חַסֶּפְדּברְק

 ,רערעװשַאּבנטױט יד ןוא רעעורעטסייג יד ךיוא ןּוא +

 ןטייקידרעוומּוא עלַא ןוא ,רעטעגּפָא יד ןּוא ,םיפְרּ יד ןּוא

 ,םִיַלָשּורי ןיא ןּוא הדּוהי דנַאל ןיא ןרָאװעג ןעזעג ןענייז סָאװ

 רעטרעוו יד ןייז וצ םייקמ ידּכ ,טמַארעוסיוא ּוהָיִׁשאֹי טָאה

 סָאװ ךּוּב םעד ןיא ןבירשעג ןעייטש סָאװ הרות רעד ןּופ

 = .טָאג ןופ זיוה ןיא ןענופעג טָאה ןהפ רעד ּהָיִקלִח

 ,םיא רַאפ ךלמ ןייק ןעװעג טינ זיא רע יו ַאזַא ןוא* | =

 ןּוא ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ טָאג וצ ןרעקמוא ךיז לָאז סָאװ

 רעד טיול ,חֹוּכ ןצנַאג ןייז טימ ןוא לעז רעצנַאג ןייז טימ

 דפיוא טינ זיא םיא ךָאנ ןּוא ;ןהשמ ןּופ הרות רעצנַאג

 = .רע יװ ַאזַא ןענַאטשעג

 31-19 ,גכ

 יִרָעְּב ! רֶׁשֲא תֹוָּבַה יִמָּב-לָּכיתֶא { םֵנְו :ןוָמְׂשִמ אב =
 והישאו ריקה סיִעְבַהְל לארי יכלמ ושַע רֶׁשֲא ןֹורְמְׂש

 חֵיל :לָא-תיִבְּב הֶׂשָע רֶׁשֲא םיִׂשָעַּמַה-לֶכְּכ םֶהָל ׂשַענ כ
 ףרשיו תֹוהְּבוִמַה-לַע טָׁש-רָׁשא תֹומָּבַה יִנֲהְּ-לָּכ-תֶא

 -תֶא ךְלִמה וצו : ;םֵלָׁשּורְי בשיו םֶהיִלָעַהֶא תומצַעדתַא א
 לע בּותְּכּכ םֶכיֵהְלֶא הוהיל חַסָפ ּוׁשֵע רמאל םִעָה-לָּכ

 ימימ הֶּזַה חַסֶּפַּכ הֶׂשֵָנ אֵל יִּכ !הֶּזַה תיִרְּבַה רֶפַ בכ

 לֵאָרׂשִי יִכְלמ ימי לכו לארשידתא ומְפִׁש רֶׁשֲא םיְִפְׁשַה
 והושאי ךלמל הש הרשע הָומְׁשִּביַא יפ ;הָדּוהְייִכְלַמּו :כ
 -תֶאְו תֹוָבאָה-תֶא םנְו :םלשוריב הָוהיַל הוה חַסָּפַה הש דכ

 םיִצּקׁשַהילּכ תֶאְו םיִלְּנַה-תֶאְ םיִפְרְּתַה-תֶאְו םיִנעְּדִיַה
 ןעמל והישאו רַעְּב םַלָׁשּוריִבּוו הָדּוהְי ץֶרָאְּב ואךנ רשא

 אָצָמ רֶׁשֲא רָפָפַהְדלַע םיִבְתְּכַה הָרֹוּתַה יֵרְבִּד-תֶא םיִקָה
 = ףלמ ויָנְפִל הָיָהאְל ֹוהֹמָבָו ו ןהָי תיֵּב ןהפה יהיקלח הכ

 ודאמ"לכבו ׁשְפַנ-לָכבּו וָבָבל-סֶכְּב דיהְי-לָא בשדרָשא

 בשדאל | דָא -:ּותָמִּכ םק"אל וירחאו השמ תרות לֶכְּב ונ
 -לָּ לע הָדּוהיּב יּפַא הָרָח-רֶׁשֲא לודגה יפא ןירחמ הָוהְי

 הָדּוהי-תֶא םנ הָוהְי רֶמאָּיַו :השנמ ויִעְכִה רֶׁשֲא םיִסָעְּכַה וכ
 דתֶא יִּתְמַאְמּ 'לָארׂשייתֶא יִתְרסֲה רֶׁשֲאַּכינָפ לעמ ליסא
 רֶׁשֲא תִיַּבַהְ-תֶאְו םֶלָשּורידתא * ִּתְרִחְּב-רֶׁשֲא תאָוה ריִעָה

 = רָשָאלְכַו והישאי יִרָבּד רֶתָיְו :םש ימש הָיְִי יִּתְרַמָא חכ
 יכְלמְל ימיה יִרְבִּד רָפְטילַע םיבותכ םהדאלַה הָׂשָע

 למל ִיְַצִמיּדלְמ הָכָנ הֹעְרַפ הֶלָע וימָיְּב :הָדּוהְי טנ
 .והַתיִמָי ותאְרְקְל וחישא למה ליו תֶרְּפ רהְנילע רּושַא

 והֶאְבְו ויזנממ תמ ויָדְבִע ּוהְבַּכְרַו :ותא ותארְכ ולְִמִּב ל
 = ּמְאְהְיתֶא ץֶרֶאָהע חק וָתְרְבְַּב והרפקיו םלָשּור
 ;ויְבָא תַחֵּת ותא וכילמה ותא וחְשְמַו והָישאָיְִּב

 םיִשְדָ הָׁשלׁשּוֹומְלָמְּב זְחָאֹוהְי הָנָׁש ׁשֶלׁשְו םיִרָשָעְדְּב אל
 .ם'ע 'הב

 רַאפ ,הדוהי ףיוא טמירנעג טָאה ןרָאצ ןייז ןעוו ןרָאצמירג ןסיורג ןייז ןופ טרעקעגּפָא טינ ךיז טָאה טָאג רעּבָא =

 ןּופ ןָאטּפָא ךיא לעװ הדּוהי ךיוא :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא * .טנרעצרעד םיא טָאה השנמ סָאװ ןעגנונערעצרעד עלַא

 ,טלייוורעדסיוא ּבָאה ךיא סָאװ טָאטש עקיזָאדיד ןטכַארַאפ לעװ ךיא ןּוא ;לארשי ןָאטעגּפָא ּבָאה ךיא יװ יוזַא ,םינפ ןיימ

 | .ןייז ןטרָאד לָאז ןעמָאנ ןיימ :טנָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ זיוה סָאד ןּוא ,םִיַלָשּורי

 יד ןּופ ךוב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד האט ו טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןּוהָיָשאי ןגעוו ןכַאז עקירעביא יד ןּוא

 .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןטינעעשענטייצ

 ןּוא ,תֶרּפ ךייט םייּב ,רּוׁשָא ןּופ ךלמ םעד ףיוא םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד ֹוכנ-הערַּפ ןעגנַאגעגּפױרַא זיא געט ענייז ןיא< =

 ענייז ןּבָאה * .ןעזרעד םיא טָאה רע יװ ,ודנמ ןיא טייטעג םיא טָאה רע ןּוא ;ןגעקַא ןעגנַאגעג םיא זיא ּוהָיָשאי ךלמ רעד

 .רבק
 ןייז ןיא ןבָארגַאב םיא ןּבָאה ןּוא ,םִיַלָשּורי ןייק טכַארּבעג םיא ןּבָאה ייז ןוא ,ודגמ ןופ ןטיוט ַא טריפעגקעװַא םיא טכענק

 טכַאמעג םיא ןוא ,טּבלַאועג םיא ןּבָאה ייז ןוא ,ןּוהָיִשאֹי ןּופ ןוז םעד זָחֶאֹוהי ןעמונעג טָאה דנַאל ןופ קלָאּפ סָאד ןּוא

 .טרָא סרעטָאפ ןייז ףיוא ךלמ רַאפ

 ןיא טגיניקעג רע טָאה םישדח יירד ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלָא זָחֶאֹוהי זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא יירד =



 ₪7 ,דכ-32 ,גכ

 :הָנְבְלמ ּודָיְמְרִי-תַּב לטומח מא סו םלָׁשּוְריִּב ךֵלְמ
 בל והרְסַאְו ּויָתֹבֶאיָשָע-רֶׁשֲא לֶכְּכ הֶוהְייניְֵּב עַרָה שעיו
 ֶּתו םִלָשּוריִּב דלָמְב תמח ץֶרָאְּב .הָלְבִרְב הָבָנ הפְרפ
 רלךלְמו : םֶהְו ךככו ףֶסָּכ-רַּכִכ הָאמ ץֶרֶָה-לַצ שנע
 ויבָא והישאי תַחָּמ ּוהָיׁשאִיְדִּב םיִקָיְלֶאתֶא הֹכְנ העְרּפ
 םִיַרְצִמ אביו חלל זָחָאֹוהי-תֶאְו כקו ומָׁש-תֶא בפ
 הל דא הערפל םיקווהו ןַתָנ בהָּוהְ ףספהו ;םָׁש תמו

 ׁשיִא הָעְרפ ופיל ףֶסָּכַה-תֶא 'תֶתָל ץֶרָאָה-תֶא ְּךיַרָעַה <
 תַתָל ץֶרָאָה םעדתַא םֶהְוַה-תֶאְ ףכָכַה-תֶא ׁשֵנָנ וּכְרֶעְּכ

 ול שיק הָנָׁש שָמָחְו םיִרְׂשֶעיוִּב ;הֶכָנ | הֶעְרַפְ |
 ומא םשו םַלָׁשוריִּב ךלמ הָנׁש לרָׂשֶע תַחַאְו וכְלמְּב
 ללִכּכ ההְי ינִעְּב עַרָה שעיו :הָמּורְדִמ הָיְרְפּתַב הי
 :ויָתֹבֶא וָשְע-רׁשֲא

 דכ = -
 אדָבָע םיִקָיֹהְי וטיהו לֶבָּב ךלמ רַצאֶנְדכְבְנ תֶֶע ו ימי
 : יִרודתא וּב והָוהְי חלש זוָבידְרְמ בש םינָׁש שלש
 ידודג תאו בָאֹומ יִדּודְנ | תֶאְו םֶרֶא יִדּורְנ-תֶאְו םיּדְׂשַכ
 רֶׁשֲא הָוחְי רבָדּכ ודיבאהל הָרּוהיִּב םֶחְלִשיו ןֹומַעיַגְב
 :זדַתְַה הָוהְי יפילע | ךא 3 ;םיִאיִבְנַה ויָדָבִע יב רָּבּד
 רֶׁשֲא לֶכְּכ הֶׁשֵנְמ .תאֵּמְַּב וָנְּפ לַעמ ריִמָהְל הוה
 יד םַלָׁשורירתֶא אֵלַי דפש רֶׁשֲא יקנהיםד םנְ ּוהָׂשֶע
 הילָכְו םיִקיֹהְי יִרְבִד רתָי :ַחְלְסְל הוה הָבָאיאָלְו יקנ
 םיִמיַה יב רֶפְסלַע םיִבּותְּכ םהדאלה הָׂשָע רשא
 ןיִכִיֹוהְי למי ויתבאדסע םיִקיהְו בקשו ;הָדּוהְי יכלמל
 - ויָצְרַאְמ תאֵצָל םִיַרְצִמ ְּךֶלֶמ דוע .ףיסההאלו :ויתחת יִנְּב
 רֶׁשֲא לָכ תֶרְּפ רַהָנ-דע םִיַרְצִמ לחָומ לֶבָּב ךֶלֶמ חָָלייִּ
 ילדָנֶׁש הָרָׂשֶע הָנֹמְׁשִּב ;םִיָרְצִמ ְּךֵלֶמִל הָיָה

 קידב ףסק 'ד הכ שגדנ ידה ףק הדמו 'ל ייק ךלממ 9 ,גכ

 9 5 םיכלמ

 | ןעװעג | זיא .רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןוא | .םִיַלָשּוריו
 . .הָנֹבִל ןּופ ,ןּוהָימרִי ןופ רעטכָאט יד ,לֵטּוּמַח

 יו יד יא ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא יו
 . .ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןופ

 ,הָלֹבִר ןיא טרַאּפשעגנײַא םיא טָאה וכנ-הערַּפ ןּוא < |
 - ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא ןגיניק טינ לָאז רע זַא ,תֶמַח דנַאל ןיא
 טרעדנוה ,דנַאל ןפיוא ףָארטש ַא טגיילענפיורַא טָאה רע
 =  .דלָאג רענטנעצ ַא ןוא ,רעבליז רענטנעצ

 ןּופ ןח םעד םיקִילֶא טכַאמעג טָאה וכנ"הערפ ןּוא **
 ,ןוהישאי רעטָאפ ןייז ןופ טרָא םעד ףיוא ךלמ רַאפ ןּוהְיִׁשאֹי
 ןוא  .םיִקָיֹוהי ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיבעגמוא טָאה רע ןוא
 ןייק ןעמּוקעג זיא רע ןוא ;ןעמונעגקעווַא רע טָאה ןָחֶאֹוהְי
 0-9 = = .ןּפרָאטשעג ןטרָאד ויא ןוא ,םִיַרצִמ

 םיקיוהי טָאה ךלָאג סָאד ןוא רעּבליז סָאד ןּוא **
 ,דנַאל סָאד טצַאשענּפָא טָאה רע רעּבָא ;ןהערַּפ ּוצ ןּבעגעג
 ןּופ ;ןהערפ ןופ לעּפַאּב םעד טיול טלעג סָאד ןּבעג ּוצ ידּכ
 סָאד טנָאמעופיוא רע טָאה גנּוצַאשּפָא ןייז טיול ןכעלטיא
 וצ ידּכ ,דנַאל דפ | קלָאפ םעד ןופ דלָאג סָאד ןּוא רעּבליז
 .ןֹוכניהערַּפ וצ ןּבעג |

 ,ןעװעג טלָא םיִקָיֹוהי ויא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ףניפ *
 .טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא
 | ןעװעג ויא רעטּומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי ןיא

 3 .הָמּור ןּופ ,ןהָיָדּפ ןופ רעטכָאט יד הָדּובְו

 ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא" | =
 .ןָאטעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ ץלַא יװ ױזַא ,טָאג ןופ

 ירד םיא וצ ; טכענק א  ןעװעג זיא םיִָיֹוהי ןּוא , לבָּב ןּופ ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ ןעננַאגעגפױרַא זיא געט עניז ןיא דכ
 .םיא ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה ןוא טרעקעגּפָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ;רָאי -
 סעדנַאּב ןוא בָאֹומ ןּופ סעדנַאּב ןּוא ,םֶרא ןּופ סעדנַאּב ןוא ,םידׂשַּכ ןופ סעדנַאּב םיא ףיוא טקישעגנָא טָאה טָאג ןּוא *

 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד יװ יװַא ,ןעגנערּבוצרעטנוא סע ידּכ ,הדּוהי ףיוא טקישעגנָא יז טָאה רע ןּוא ;ןֹומַע ןופ רעדניק יד ןופ
 ידּכ ,הדּוהי ףיוא ןעשעג סָאד זיא טָאג ןופ ליומ םעד טיול רָאנ* .םיאיבנ יד טכענק ענייז ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ
 ןקידלּושמּוא םעד רַאפ ךיוא ןּוא * .ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא טיול ,ןהשנמ ןּופ דניז יד רַאפ ,םינפ ןייז ןופ ןָאטּוצּפָא ייז
 .ןּבעגרַאפ טלָאװעג טינ טָאה טָאג ןוא ;טּולּב קידלּושמּוא טימ םִיַלָׁשּורי טליפעגנָא טָאה רע ויּב ,ןסָאגרַאפ טָאה רע סָאװ טּולּב

 יד ןּופ ְךּוּב ןיא ןּבירשַאּב ןיוש זיא סָאד  ,ןָאטעג ! טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןעמיקיוהי ןגעװ ןכַאז עקירעביא יד ןוא*|
 | .הדּוהי ןופ םיכלמ יד ןּופ ןשינעעשעגטייצ

 | .טרָא ןייז ףיוא ךלמ ןרָאװעג ויא ןיכִיֹוהי ןוז ןייז ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניילענ ךיז טָאה םיִקָיֹוהי ןּוא * |
 "וצ טָאה לבָּב ןופ ךלמ רעד םורָאװ ,דנַאל ןייז ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טינ רעדיװ רעמ זיא םִיַרצִמ ןופ ךלמ רעד ןּואז

 | | .םִיַרצִמ ןופ ךלמ םּוצ טרעהעג סָאװ ץלַא ,תָרּפ ךייט םעד ויב םִיַרצִמ ןּופ ךַאּב םעד ןּופ ,ןעמּונעג



 2/הכ-ש8,דכ | - 1םלמ 0
 םעו םַלָׁשרּב ךלֶמ םישָרֶח השל ּכְלְמְב ןייהְי = זיא רע וַא ,ןעװעג טלַא ןיכוהי ויא רָאי ןצכַאי |

 יניִעְּב עַרָה שעיו :םֶלְשּוְיִמ ןָתנְלֶא-תַב אָּתְׁשִחְנ ֹוּמִא < ןיא טעעקעג רע טָאה םישדח "רד ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג

 יֵדְבִע הָלָע איהה תעָּב !ויָבָא הָׂשָעי-רְׁשַא לֶכְּכ הָוהָי י ָאּתשּוחנ ןעוועג זיא רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,םִיַלָשּורי

 | .םִיַלָשּורי ןּופ ,ןענְתָנלֶא ןופ רעטכָאט יד

 ןגיוא יד ןיא טכעלש ויא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןוא *

 :וָכְלְמִל הָנֹמְׁש תַנְׁשִּב לֶבְּב ְךֶלֶמ ותא חש יָפיִרָסְ יְָָׂו 0 ןָאטעג טָאה רעטָאפ יי סָאװ ץלַא יו ױזַא ,טָאגןופ

 תריֵּב תֹוָרְצִֹאְו הָוהְי תיכ תֹורְצוִא-לָּכ-תֶא םֶׁשִמ אֵצֹוַו < = רצודכובנ ןופ טכענק יד ןענייז טײצ רענעי ןיא<

 | -לֶמ הָמלְׁש הֶׂשֶע רֶׁשֲא בָּהְוה יִלְּכ-לָּכ-תֶא ץֵצֹקִיְדְלְּמד יד ןוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ןעגנָאגעגפיורַא לבָּב ןופ ךלמ םעד

 -ערָא הָלְנִהְו :הָוהְי רֶבד רֶׁשֲאַּכ הָוהְי לֵכיִהְּב לֶאְרְשִי די  רֵצְנדַכּובנ ןואי* .גנורעגעלַאּב ןיא ןעמּוקעג זיא טָאטש

 לילה יִרֹּגילְּכ ! תאְו םירָשַהילְּכ-תֶאו םַלָׁשרילָּכ = תעב ,טָאטש רעד ףיוא ןעמוקעג ויא לבב ןופ ךלמ רעד

 / .ריא ףיוא טרענעלעג ןּבָאה טכענק ענייז

 ןעגנַאגענסױרַא הדוהי ןופ ךלמ רעד ןיכיוהי זיא

 ענייז ןוא ,רעטומ ןייז ןּוא ,רע ,לבָּב ןופ ךלמ םעד ּוצ

 רעד ןּוא ;רענידפיוה ענייז ןּוא ,ןרַאה ענייז ןוא ,טכענק

 "ךלמ ךלממ :הָלָבְּב הלוג לֵבָּביִדִלְמ םאיביו הָמָחַלְמ ז  ]!פ רֶאי ןטכַא ןיא ןעמונעגקעװַא םיא טָאה לבָּב ןּופ ךלמ
 .ּוהְיקְרִצ ומָשתַא בפיו ויָּתְחַּת ודד היְנַּתמ-תֶא לָבּב יי .הכולמ ןייז

 הדֵרְׂשֶע תַחַאְו ֹובְלָמְב והיקְדצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרָׂשֶעְדִּב "  עלַא ןטרָאד ןופ ןגױצעגסױרַא טָאה רע ןּוא + |

 !הָנְבִִמ ּוהָיִמְרי-תַּב לָשֹימֲח א םֵׁשְוִַלָׁשּריְִּּדַלְמ הָנְׁש =  ןוא ;זױה סכלמ ןופ תורצוא יד ןּוא ,זיוה סטָאג ןופ תורצֹוא

 | יִּכ !םיִקָיֹוְהְי הָׂשָעירֶׁשֲא לֶכָּכ ָוהְי יָניֵעְּב עַרָה שענ 2 .רעד המלש סָאװ םילכ ענרעדלינ עלַא טקַאהעצ טָאה רע

 --טָאג ןופ לפמעט םעד ןיא טכַאמעג טָאה לארשי ןופ ךלמ

 ןּבירטרַאפ טָאה רע ןּוא * .טגָאועגנָא טָאה טָאג יו יױװַא

 עשידלעה עלַא ןוא ,ןרָאה עלַא ןּוא ,םִיַלָשּורי ץנַאג

 ןוא סרעטסניימ עלַא ןּוא ,ענעגנַאפעג טנזיוט ןעצ ,םירֹוּביִנ

 רָעָה אֵבָּתַו :םיִבָס קיד ָהילָע יב הילע ןחָיו םַלָׁשּורְי = = עטסמירא יד ץוחא ןּבילּבעג טיִנ זיא רענייק ;סרעסעלש

 ריי --ר . ןּבירטרַאפ טָאה רע ןוא * .דנַאל ןופ קלָאפ םעד ןּופ

 םעד ןּוא ,רעטומ סכלמ םעד ךיוא ;לבָּב ןייק ןעניכִיֹוהי

 | ןופ ינּפ יד ןוא ,רענידפיוה ענייז ןוא ,רעּבײװ סכלמ

 סרעטסניימ יד ןוא ,טנזיוט ןביז ,טייליסליח עלַא ןּוא *  ,לַבָּב ןייק םִיַלָשּורי ןופ תולג ןיא טריפעגקעװַא רע טָאה ,דְנָאל

 .לבָּב ןייק תולג ןיא טכַארּבעג לבָּב ןופ ךלמ רעד טָאה לו ,המחלמ ּוצ ןויוט סָאװ םירֹוּביג ,עלַא ,טנויוט ,סרעסעלש יד ןּוא

 ןייז ןטיּבעגמוא טָאה רע ןוא ,ןהּינַּתִמ רעטעפ ןייז םיא טָאטשנָא ךלמ רַאפ טכַאמעג טָאה לבב ןופ ךלמ רעד ןּוא יי
 | | | | | | | | .ּוהָיְקדְצ ףיוא ןעמָאנ

 ֵצ

 ײקלשמה 'חי ײקילא וט ױקתושע די | קלע ' דכ

 ןיא טגיניקעג רע טָאה רָאי ףלע ןּוא ,ךלמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןעװעג טלָא וחיקדצ זיא רָאי קיצנַאװצ ןּוא ןייא +

 | .הָנבְל ןּופ ,ןּוהָימרִי ןופ רעטכָאט יד לֵטּומַח ןעוועג זיא רעטומ ןייז ןּופ ןעמָאנ רעד ןּוא .םִיַלָשּורי

 ,רָאװרַאפ *  .ןָאטעג טָאה םיִקָיֹוהי סָאװ ץלַא יװ יװַא ,טָאג ןּופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג טָאה רע ןּוא 5

 .םינפ ןייז ןופ ןפרָאװעגקעװַא יז טָאה רע זיּב ,הדּוהי ןּוא םִיַלָשּוּרי ףיוא ןעשעג סָאד זיא טָאג ןּופ ןרָאצ םעד ןגעװ ןּופ

 .לבָּב ןופ ךלמ םעד ןָא טקינעּפשרעדיװ טָאה והיקדצ ןּוא

 ןעמוקעג זיא ,שדוח ןּופ גָאט ןטנעצ ןיא ,שדֹוח ןטנעצ ןיא ,הכּולמ ןייז ןּופ רָאי ןטניינ ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא הר

 ןוא ,ריא ףיוא טרעגעלעג טָאה רע ןּוא ,םִיַלָשּורי ףיוא ,ליח רעצנַאנ ןייז ןוא רע ,לבָּב ןופ ךלמ רעד רֵצְנדַכּובנ 1

 ןּופ רָאי ןטפלע ןויּב גּורעגעלַאּב ןיא ןעװעג זיא טָאטש יד ןּוא* .ריא םּורַא דנּור קרעװרעגעלַאּב טיובעג ןּבָאה יז



 :עְשַתְּב :והיקרצ ךֶלֶמֹל הש הָרְשע יִתְשַע חַע רוָצְּמַּב
 :ץֶרָאָה םעְל םָחָל הוהדאלו ריִעָּב םָעְרָה קחו שרל
 ד| יַעָׁש דר הֶליִלַה | הָמָחְלִּמַה ינאי ריִעָה עֶקָכִּתַ
 רעְהילֲע םיִּדְׂשַכְו ךֶלּפִד ןעלע שא סות ןיב
 ידחא טידְשַּכיליַח פדר :הֶּבְרַַת דרה ךלמ םיִבָס
 זילָעַמ ּוצְפָנ וליִחדלַבְויְִרִי תָברעְּב ותא ונשו ךלּמַה

 !הדָתָלְבִר לָבְּב למלא ותא ולעיו ךֶלֶשַה-תֶא שפת |
 : וניעל ומָחַׁש ּוהָּיִקְדִצ יָת !טָּפְׁשִמ וּתִא ּורְּבַדְיַ
 ט = ;לֶמָּב והָאביו יש והְרְסַאַָו רש ּוהְוקּדצ יניעדתֶאָו

 ה דעָשּת תנָש איה ₪ שריל ל הָעְבׁשְּב ישימחה טרח

 = א"

 א םָעַה רֶתַי תֶאְו :םיחבטדבר רשא יש ל ל
 | .למהילע ולפנ רֶׁשֲא שיִלְפנִהיֶאְו ריִצָב טיִָאׁשִנִה
 ;ןםיִהְּבַט-בַר ןְרָארְּבִנ הָלְנַה ןֹומָּהַה רַתַי תַאְ לָבְּ
 גי :םיִבָנְלו םיִמְרְכְל םיִחְּבט"בִר ריֵאְׁשִה ,ץֶרֶאה תַלְדַמּ
 הע "תֶאְו תֹוכַמַהתֶאְ הָוהידתיּב רֶשֲא תועחנה ידומע"תַאו

 -תֶא ואש םיחשכ ּוָרְּבִׁש ךָוהְי-תיִבְּב רשא תֶׁשֶחְּנַה םָי

 די תֹורְַוְמַה-תֶאְו םיִעָיַהתֶאְו תֹוריִּסַתִאְו :הֶלָבְּב ם םֵּתָׁשִחְנ
 םֶב"יותְרָׁשְי רֶׁשֲא תשחנה יֵּלָּכילָּכ תֶאְו תֹוַּכַה--תֶאְו
 ש בז בָהְז רשא תוקִממהדתאו תֹוְּחַּמַהיֹתֶאְו :יחסל
 סבו | םיִרּמַעָה 3 !םיִהָּבַמיִבַר חקל 2 תשא

 . הע תנמש : לאה לה הָשַחָנ לקשמז הי ויעל
 תַּמֹוקְו תֶׁשֹחְנְ וע תֶּרָתַכְו דֶחֶאָה דמַעָה | תָמיק חמא

 דוק םיבגוילו 'בי | ךד"תא אמ 7

 5 םיכלמ |

 .םיא ןּופ |

 .טּפשמ ַא םיא ףיוא טגָאזעגסױרַא טָאה עמ

 'טָאה שדוח ףטריפנ ןופ גָאט ןטניינ ןיא*  .ןּוהָיְקדַצ ךלמ

 טינ זיא סע ןוא ,טָאטש ןיא רעגנוה רעד טקרַאטשעג ךיז

 יד ןּוא + | .דנַאל ןופ קלָאפ םעד רַאפ טיורּב ןייק ןעוועג

 .טײליהמחלמ עלַא ןּוא ,ןרָאוועג ןכָארּבעגנייַא זיא טָאטש

 יד ןשיװצ רעיוט םעד ךרּוד טכַאנ ײּב חפָאלטנַא ןענייזנ

 ןענייז םידׂשַּכ יד ןּוא-ןטרָאג סכלמ םייּב סָאװ ןרעיומ ייווצ
 קעװַא זיא [ךלמ רעדנ ןּוא-טָאטש רעד םורַא דנור ןעוועג

 םידׂשַּכ יד ןופ ליח רעד רעּבָא*  .ןיולפ ןּופ געוו ןטימ

 טנָאיענָא םיא ןּבָאה יז ןוא ,ךלמ םעד טנָאיעגכָאנ טָאה

 ןפָאלעצ זיא ליח רעצנַאג ןייז ןּוא ;וחירי ןופ ןעניולפ יד ןיא

 ןּבָאה ןוא ,ךלמ םעד טּפַאכעג ןּבָאה יז ןוא*

 ןּוא ;הָלבַר ןייק לּבָּב ןופ ךלמ םּוצ טכַארּבעגפױרַא םיא

 סּוהָיקדִצ ןּוא '
 ןגיוא סּוהָיִקדִצ ןוא ;ןניױא ענייז רַאּפ ןטכָאשעג ןעמ טָאה ןיז

 ןיא טדימשעג םיא טָאה רע ןּוא ,טכַאמעג דנילּב רע טָאה

 / ..לָּב ןייק טכַארּבעג ןוא ,ןטייק ענרעפוק

 יי גָאט ןטעביו ןיא ,שדוח ןטפניפ ןיא ןּוא *

 ךלמ םעד רֵצְנדַפּובנ ךלמ ןּופ רָאי עטנצניינ סָאד זיא סָאד
 םעד ןופ טפיוה רעד ןְדַאְרַזּובנ ןעמוקעג זיא-לבָּב ןֹופ

 ייק ,לבָּב ןופ ךלמ םעד ןופ טכענק רעד ,,ליחיּבַײל

 ,טָאנ ןופ זיוה סָאד טנערּברַאפ טָאה רע ןּוא* .םִיַלָשּורי

 ,םִיַלָשּורי ןופ רעוייה עלַא ךיוא ;ךלמ ןופ זיוה סָאד ןוא

 טָאה םּורַא דנור םִיַלָשּורי ןּופ ןרעיומ יד ןואי*  .רעייפ ןיא טנערּברַאפ רע טָאה ,ןַאמ ןסיורג ַא .ןופ זיוה ַא רָאנ וו

 ןופ טשער םעד ןוא יי .ןפרָאװעגנײַא ליחיּבַײל םעד ןופ טפיוה םעד טימ סָאװ םידׂשַּכ יד ןופ .ליח רעצנָאג רעד

 ןוא , לֵבָּב ןןופ ךלמ םעד ּוצ ןפָאלעגרעּבירַא ןענייז סָאװ ענעפָאלעגרעּבירָא יד ןוא , טָאטש ןיא ןּבילּבעג ןיא סָאװ קלָאפ

 קלאפ ןופ עטסמירָא יד ןופ רָאני*  .ןּבירטרַאפ ליחיִּבַײל םעד ןּופ טפיוה רעד ןֶדַאְרַזּובנ טָאה ,ןומה ןופ טשער םעד
 | .טײלרעקַא רַאפ ןוא רערינטרעגנייוו רַאּפ ןזָאלעגרעּביא ליחיּבַײל םעד ןופ טפיוה רעד ןְדֵאַרַזְּבִנ טָאה

 ,טָאג ןופ ויוה ןיא סָאװ םי םענרעפוק םעד ןוא ,ןלעטשעג יד ןּוא ,טָאג ןּופ ויוה ןיא סָאװ ןלייז ענרעפּוק יד ןּוא = = |

 יד ןוא .ןעלפוש יד ןוא ,פעט יד ךיוא * .לֵבְּב ןייק ןופרעד רעפוק סָאד ןגָארטעגקעװַא ןּוא ,ןכָארּבעצ םידׂשַּכ יד ןּבָאה

 וד ףיוא *  .ןעֶמּונַעגּוצ ייו ןְּבָאה ,ייז טימ ןעניד טנעלפ עמ סָאװ םילּפ ענרעּפּוק עלַא ןּוא ,ןלָאש יד ןוא ,טרעסעמציינש

 ליח"ּבִיללי .םעד ןופ טפיוה רעד טָאה ,רַעַּבליו ,רעֶּבליז סָאװ ןוא ,דלָאג ,דלָאג סָאװ ,סנקעּבגנערפש יד ןוא ,ןֶענַאפרעײפ = =

 ןופ רעֶפּק סָאד-ןיוה סְטָאג ראפ טכַאמענ טָאה הָמֹלש סָאװ ,ןלעטשענ יד ןּוא ,םי ןייא םעד ,ןלייז ייווצ יד וי .ןעמונעווצ /

 = ווק ענרעַפיק ָא ןוא | ;לַײז ןייא ןופ ךיה יד 7 יא ןלַײא ןִצֹבַא יז .ןגעװּצּפָא ןעוועג טיִנ זיא םילכ עקיואדיד ז עלַא



 3 םיכלמ 2

 ןעװעג זיא ןיורק רעד ןּופ ךייה יד ןּוא ;םיא ףיוא ןעוועג זיא

 ןעוועג ןענייז ןעמיורגלימ ןּוא קרעווצענ ַא ןּוא ;ןלייא יירד

 ןוא ;רעּפּוק ןופ ץלַא ,םּורָא דנּור ןיורק רעד ףיוא

 .קרעװצענ םעד רעּביא ,לייז ןטײװצ םּוצ ןכיילגסעד

 ןעמונעג טָאה ליחיּבַײל םעד ןופ טפיוה רעד ןּוא 5 -

 יד ןּוא ,ןהפ ןטײװצ םעד הָינַפצ ןּוא ,לודָנְךהפ םעד הירש

 ןעמונעג רע טָאה טָאטש ןופ ןוא * ;סרעטיהלעווש יירד

 רעביא רעעופיוא רעד ןעװעג זיא סָאװ רענידפיוה ןייא

 ןעז ןגעלפ סָאװ יד ןופ רענעמ ףניפ ןּוא ,טיילדהמחלמ יד

 ןוא ,טָאטש ןיא ןענופענ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םינפ סכלמ םעד

 < דפיוא טָאה סָאװ רעריפ-ליח םעד ןּופ רעביירש םעד

 ןַאמ קיצכעז ןּוא ,דנַאל ןופ קלָאפ סָאד ליח ןיא ןעמונענ

 ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ דנַאל ןּופ קלָאפ םעד ןּופ

 ליחיּבַײל םעד ןופ טפיוה רעד ןֶדַאְרַזּובנ ןּוא*  .טָאטש

 ךלמ םעד ּוצ טריפענקעװַא ײז טָאה ןּוא ,ןעמונעג ייז טָאה

 ײז טָאה לבָּב ןופ ךלמ רעד ןּוא** .הָלבִר ןייק לבָּב ןופ

 ויא יזַא .תָּמַח דנַאל ןיא הָלבִר ןיא טייטעג ןּוא ןנָאלשעג

 .דנַאל ןייז ןּופ תולג ןיא קעװַא הדּוהי

 ,הדוהי דנַאל ןיא ןּבילּבעג זיא סָאװ קלָאפ סָאד ןּוא = | |

 -ןוָאלעגרעּביא טָאה לבָּב ןופ ךלמ רעד רַצְנדַכּובנ סָאװ

 םקיחַא ןּופ ןּוז םעד והָילַדג טצעזעגפיוא רע טָאה יז רעּביא

 .ןענְפָׁש ןּופ ןוז םעד

 28-18 ,הכ

 ביִבְס תֶרַָֹה-לע םִיֹמרְו הָכְבְשּו חּמַא ׁשֶלָׁש תֶרָחֹּכַה
 חקוו :הָכָבְׂשַ-לַע ינשה רומל הֶּלֵאְכְו תֶשָחְנ לָכַה זי

 ןקפ והְיְַפְצ-תֶאְו ׁשאֹרָה .ןקפ הָיְרְשתֶא םיְִּבְטְבר
 םיִרָס חל ריִעָהְךִמּו :ףפה יִרְמְׂש תֶׁשלָׁשתֶאְו הָנְׁשִמ טי

 םיִׁשָנֲ השמה הָמָהְלִּמַה ִשְנַאלַעֹודיִקְפ אּוה"רְׁשֲא דֶחֶא
 רש רפפה תאו ריִעָב ִּאְצְמִנ רֶׁשֲא ךלֶמִה-ינְפ יארמ
 ץֶרָאָה םעמ ׁשיִא םיששו ץֶרָאָה םעדתֶא אֵּבְצַּמַה אָבְצַה

 דליו םיחכטדבר ןָראְרוְבִנ םֶתֹא חֶקיו :ריִעָּב םיִאְצְמְה 2
 ילָבָּכ ְךֶלֶמ םֶתֹא דיו :הָתְלְב לָבְּב ךלמ"לע םֶתַא א

 ;וְתָמְדַא לעמ הָדוהָי לו תמח ץֶרָאְּב הָלְבְרְבַתיִמיַו
 רָצאְנְדְכּבְנ ריִאשה רשא הָדּוהְי ץֶרֶאְּב ראשגה םֶעָהְו בכ

 :ןפשְדּב םֶקיִחֲאְדְּב והילדְנְדתֶא םטילע דקו לבב למ
 ייִּכ םיִׁשָנֲאהְו הָמַה םיליחה יָׁש-לָכ ועמשו נכ

 הָּפעִּמַהּהָיְלַרְג-לֶא ּואְבָ ּוהיָלדְניתֶא לבבל דיִהּפִה
 תרֶמְחְִּתְִב הָיְרְשּו חרקְדּפ ןח הינַתנןִּב לאֵעְמְׁשִו

 עַבּׁשִיַו !םֶהיֵׁשְנַאְו הָמַה יִתָכְעַּמַהְִּב והיא יִתְפִּׂנַה דכ
 יִדְבעמ יָאְריּת-לַא םָל רֶמאֹּו םהישנאלו והילד םֶתָל
 :םכל בטי לבב ךלְמֶא וָדְבִעְו ץֶרֶאָב ּובְׁש םיִּדְשַּכַה |
 הדָינַתְְּב לאעמשי אב יעיבשה שדחפ יקחו כ

 -תֶא וכו ותא םיִׁשָנֲא הָרְשעְ הָכּולְמַה עַרּזִמ משיא
 תא ויה-רֶׁשֲא םיִּדְׂשַּכַה-תֶאְו םיִדּוהוהתַאְו תמיו והְיָלַרְּג

 םיליחה יִרָשו לֹודְנ-דַעו ןָטָקמ םָעָהְילְכ ומקמ :הָּפְצִמַּב וכ
 םיִשלשב יהי ;םיִדְׂשַכ ינְּפִמ וָאְרִי יפ םִיָרְצִמ ואבו וכ

 שדה רשע םִינָשְּב הָדּוהְי-דלָמ ןִכיְי תּולנל הָלָׁש עַבֶׁשְ
 לבב ֵלֶמ ףררמ לײָא אָׁשָנ ׁשֶרֶחל הָעְבִשְ םיִרְׂשֶעְּב
 :אֵלּכ תי הדּוְיִדְלִמ ן כָיהְי שאָרדתֶא וכְלְמ תנְשְּב

 .וםִָכָלְּמַה אפ מד ואְסִּכ-תֶא ןתיו תוְכט יָּתִא רדיו כ

 שיסב התפ תי חק המא |י

 -פיוא טָאה לבָּב ןופ ךלמ רעד זַא ,טרעהעג ןּבָאה ,ןשטנעמ יד טימ יז ,ליח ןּופ טײלטּפױה עלַא יו ןּוא =

 ןּוז רעד ןָָחֹוי ןּוא ,ןהָינַתנ ןופ ןוז רעד לאֵעָמׁשִי ןּוא :הָּפצִמ ןייק ןוהילדג ּוצ ןעמוקעג ליז ןענייז ווזַא והילד טצעזעג

 ןוא * .ןשטנעמ ערעײז טימ יז ,יתָכֲעַמ םעד ןופ ןּוו רעד היא ןוא ,הָפֹוטנ ןּופ ,ןתֶמּותנַּת ןופ ןוז רעד הֶיְרׂש ןּוא ,ןמרק ןופ

 יד ןופ טכענק יד רַאפ ןּבָאה ארומ טינ טלָאז ריא :טנָאזעג ייז וצ טָאה ןּוא ,ןשטנעמ ערעייז ןּוא ייז ןרָאװשעג טָאה ּוהָילַדג

 | .ןייז טוג טעוו ךייַא ןוא ,לבָּב ןופ ךלמ םעד טניד ןּוא ,דנַאל ןיא טציז ;םידׂשַּכ

 ןופ ,ןעֶמֶׁשילֶא ןּופ ןּוז םעד הָינַתנ ןּופ ןוז רעד לאָעָמשי ןעמּוקעג זיא ,שדוח ןטעּביז ןיא ןעװעג ויא סע רעּבָא =

 רעהדּוהי יד ךיוא ;ןּברָאטשעג זיא רע ןּוא ,ןּוהָילַדג ןנָאלשעג ןּבָאה ייז ןוא ,םיא טימ ןשטנעמ ןעצ ןּוא ,םַאטשּפָא ןכעלגיניק

 ןּופ טיילטפיוה יד ןּוא ,סיורג ויּב ןיילק ןופ קלָאפ עצנַאג סָאד ןּוא * .הָּפצִמ ןיא םיא טימ ןעוועג ןענייז סָאװ םידׂשַּכ יד ןּוא

 | .םידׂשַּכ יד רַאפ טַאהעג ארֹומ ןבָאה ייז םורָאװ ,םִיַרצִמ ןייק קעװַא ןענייז ןּוא ןענַאטשעגפיוא ןענייז ,ליח

 0 ןטפלעװצ ןיא ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד ןיִכיֹוהְי ןופ תולג םעד ךָאנ רָאי ןטסקיסיירד ןּוא ןביז ןיא ןעװעג זיא סע ןּוא ===

 ןרָאװעג זיא רע סָאװ רָאי םעד ןיא ,לבָּב ןופ ךלמ רעד ךדורמ"ליִוָא טָאה ,שדוח ןּופ גָאט ןטסקיצנַאװצ ןּוא ןביז ןיא ,שדֹוח

 ,ךעלטניירפ םיא וצ טדערעג טָאה רע ןּוא * .הסיפּת ןופ ,הדּוהי ןופ ךלמ םעד ןיכִיֹוהי ןופ ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ,ךלמ |
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 = יח ןּופ ןלוטש יד רעביא לּוטש ןייו טלעטשעג טָאה ןּוא = טּכ םֶחָל לב לכ יִדְנִּב תֶא אָנִׁשְו :לֵבָבְּב ֹוָּתִא רֶׁשֲא
 | ל דהְנתְנ דיִמָּת תחְרֶא ֹותָהְרַאְו :ויוח ימי ונפל דיִמָּת
 ;ןיַח ימי לֵּכ מֹויְב םוירַבּד דלמה תאַמ יל
 טיורב םיא יב ןסענענ טָאה רע ןּוא ,רעדיילק-הסיפת ענייז | | | | "יסח א

 ןטיּבעגמּוא טָאה רע ןּוא ** .לבָּב ןיא םיא ייּב סָאװ םיכלמ

 ךלמ ןופ ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא ,שינעמוקסיוא עקידנעטש ַא ,שינעמוקסיוא ןייז ןוא * .ןּבעל ןייז ןופ געט עלא דימת

 .ןבעל ןייז ןופ געט עלַא ךעלגעטנָאט

 קזחתנו קזח
 .העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא םיכלמ רפסד יקוספ םוכס

 ,םישלשו השמח וירדסו .ויהלא 'ה רשא יוגה ירשא ונמיסו =
 הכותב היהא דובכלו ביבס שא תמוח 'ה םאנ הל היהא ינאו ונמיסו

 < ?םיאיבנה תא לארשי ךלמ ץבקיו ויצחו

 :תברו המצפ םינוא - ףעיל ןתוה 0 0





 וטוב

 היגמה ברה תמדקה

 שאוהי חונמה 'כ לש ותבו ונתח ,'ת הוח תרמ ותיערו 'י ןיקראווד רעב בוד רמ 'כ םעב םידבכנה חורה יריקי הנה
 םינפה דצב תהגומו השדח הרודהמב בוש ומוגרת תא סיפדהל וטילחה תידיאל קה'כ םגרתמה ה"ע ןדראגמולב
 םינפה תאושה י"ע םירפסה רפס לש רוקמה תנבהל וברקל ,בל םושב ארוקה לכל תלעות ףיסוה ןעמל קה'כ לש
 תא םג היגהל דוע םבל םאשנ וז םתולדתשה םע הלאה םירשיה םישנאהו .ודצבש יתרסמהו ינקידה םוגרתה םע
 היהי ,םבל שחר רשא בוטה רבדהש ןפאב ,'סמה םע ותחסונ תא םיאתהל ידכ ,וב ולעש םישובש ריסהלו םינפה
 יכ ,יאכו י"ע תוכז ןילגלגמ :(א"ע 'בל תבש) ל"ור רמאמ םהב םיקתנו .ועצב ןכ וממז רשאכו .רבד יצח אלו רבד
 לכש ,שובש לכמ הקומו הנומ ך'נת :ל"ר ,םמע יבבחמו בל ירשי לכ ואמ ול ופצש לודג רבד לעפל אצי םדי לע
 .םירנויסמה קה"כ יקיפמ י"ע רואל ואצוהש םייוצמה ך"נת ירפס תחת ,לארשי ינב וניחא ידימ אצי ותהגהו ורודס

 הכאלמה תוירחא לדג יתעדמ ינאו .ודיב הזה יארחאהו בושחה דיקפתה רסמיש הכו הלאה םירוטה בתוכ הנהו
 איהשכ (ב ,קפס לכמ הלענו הרורב איהשכ 'סמה תא רמשמ לכמ רומשל (א :הילא יתשג םרט וו האותה יל יתיותה
 .'חהו ,ל"ז ה"וורהו ש"מה םהו ,םיסכרה תא רשיל ולמעש בלה ימכח םילודגה לא הנפא זא ,תקפוסמ התנוכו תכְּבְסִמ
 הרקמבו .ועירכי "כו םינשיה םירפסה בור וא ,םהיניב םיקלוחמ םה וא ,רבד םהיפב ןיא םאו 6 ,דו'בו ףראדסנערפ
 -/ 0 0 .ןוילגה ילושב ינשה חסונל םוקמ הצקאש שי הוכ

 סופד פ"ע רדסנש ך'נת ,תולודג תוארקמ ך'נת :דוחיבו ,ך"נת לש תונוש תואצוהב יתשמתשה וז יתדובעל =
 | | | = .סירטל לשו ,לטיק לשו ,שטילד-רעאב לשו ,גרעבמאב |

 וליפא ,םינפב ועבקל חוורה חסונל םינפ יתאשנ ,'סמה ןמ עירכהל א"א םא ,םימעטב תואחסונ ףולחל עגונב
 יתרכב ,קחדב וליפא ראבתמ וניאשכו ,וקה תחת ןוילגה ילושב יתיצקה ינשה חסונה תאו ,קחדב אלא ראבתמ וניא |

 ----% | | 0 | .םינפב ועבקל חוורה לע ינשה חסונה תא
 ,המודכו ללכה ןמ םיאצוי ,ןיריבס ,ביתכ תמעל ירק לש הרסמ ינינע תוללוכ ללכב וקה תחת תואבה תורעהה |

 ישוריפמ הרורב החכוה וילע שיש המ וליפאו ,רחא חסונ לכ יתרכזה אל הרותב לבא .תורחא תואחסונ םג כו'נבו
 לעבו ינוקזחהו עב"ארהו י'שר וארק ןכ ,רובחה"ו תפסותב ('בכ ,הכ תומש) הוצא רשא לכ תא[ :ומכ ,םינומדקה |

 לכבו ,ל"ז הידעס 'ר ןואנה םג ןכ ארק ,י'ג רעללעה םייח 'ר אלפנה רקוחה .רדה ברה לש ותודע יפלו ,רחבמה
 תיתמא התואיצמ התיה וליפאו ,םויה ללכ הריכזהל ןיא ,םירפסה לכ חסונמ הלטבתנו וז 'ו העקתשנש רחא תאו |

 םויכ אוה דחא הרותה חסונ .וז 'ו לטבתתש תובסה לכ בבסמה ,ש"תי הרותה ןתונ לש ונוצר ןכש רמאנ ,תירוקמו
 ,ט תישארב) חנ ימי לכ ויהיו :םהו ,חסונ יונשמ וררחתשנ אל ןידעש ,הב תומוקמ ינש דבלמ .,לארשי תוצופת לכב
 .ש"מב םהילע 'יע לבא .ונכשא ירפס תצקמב 'אב ('ב ,גכ םירבד) אכד עוצפ ,םינמיתה ירפסב יוברה 'וב ('טכ

 לע בכוכה םשרנ ,תחא תואב עגונ רעומה יונשהשכו ,העצמא דגנ בכוכ הילע םשרג ,רבד הילע רעוהש הלמ
 הנושארה תואה לע דחאה ,םיבכוכ ינש םינפב ומשרנ םילמ המכ לע טשפתמה םימעטב חסונ יונשבו ,איהה תואה
 3-3 | יי .ןהבש הנורחאה תואה לע ינשהו ,ןהה םילמבש

 לע .יתוריעה אברדאו ,דרויו הלוע רחא אב אוהשכ "חנתאב חתפ, הרעהה תא יתטמשה בויאו ילשמ ,םילהתב
 רחאש חנתאהו ,םירפסה ראשבש חנתאל דרויו הלוע םעטה ליבקמ הלאה םירפסבש יפל ,חתפ 'ת וב אבש ץמק
 העובקו הנוכנ ללכב םתמעטה תטישש דו"ב תאצוה לע הברה יתכמס ל"נה םירפסה ימעטב .םהבש ףקול יו'ע

 םה דו'ב תאצוהב םימעטהש םוקמבו .םעלב ןבו רשא ןב ידוסי לע תמא תרות 'סב םיססובמה המעטהה יקח לע =
 יתקמנ הזכ הרקמבו .היקח פ'ע המעטהה תא יתעבקו םישבושמל םיתקוחה ,יונשה לע וריעה אלו ,המעטהה יקח דגנ |

 1 0 | / / .ך'נתה ףוסב תוחפסנה תורעהה קלחבש הרעהב רבדה תא
 םוקמבו ,וקומנו ורוקמ פ"ע רבד לכ יתנחבו יתלקש ךא ,אוהש ימ רחא תומוצע םיניעב יתכלה אל הלא לכב

 | | .םינפ אשמ לכ ילב רבדה לע יתוריעהו םהירחאמ יתרס ,ועטש םילודגה תא יתאצמש
 ילושב גרובצניג תורעהבש .תואחסונה ץבק ךותמ יתאצוה םעפב םעפכ ריכזמ ינאש םינשי םיסופדו דיה יבתכ

 0 יי | עב | .ל"נה גרעבמאב טוקח) ך"נת לש ןוילגה
 ,תחוור יכה האצוהה איהש ,סירטלב םהש ומכ םיתחנה כ"עו ,דאמ םיקפוסמ כו'נבש תומותסהו תוחותפה -תומוקמ =

 .י"כ בור פ"ע "ארקמה תרסמ,,ורפסב רעפניפ חספ 'ר ברה תערכה יפל תומותסהו תוחותפה חול ך"נתה ףוסב יתחפסש אלא
 .,ןגוהכ ידיב התלעש הוקאו ,היואר תוניתמבו שאר דבכב רבד לכ לע יתנדו ,וז ההגהב יתילב תודחא םינש =
 0 | | | ."ןימאת יתאצמו יתעגי,

 | םלועמ שמשמה שודקה רפסה ,ורדהב לולכו בטיה הנומ ך"נתה רפס םכינפל הנה ,םידבכנ םיארוק התעו
 .ךפה, ,םימיה לכ וב םכבלו םכיניע ומיש .וניתואלת תותעל םימוחנת סוכו ,וניתוצופנ דוגאל םענ לבחו ,ונלגרל רנ
 0/0 9 / 2 0 - "הב אלכד הב ךפהו הב

 - ףכרב ןהכה הירא ףסוי ר"ב יכדרמ םייח = | | יי
 קרוידונב ?ןימינב תאשמ, נכה"יבב צ"ומו בר = יה / - - ק"פל א"שת ולסכ 'ג
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 תישארב

 םשב לכש םושב ה"וורה פ"ע 'וה תחת גתמ יתמש - םידעומלן (די א
 ילהו גתמב "ה- ליבַהַלו (חי :ןכו .שמלב א'רו רוחב אר

 םושר םשו ,ב'שו ב'ב ,ל"רשר שמוחב ןכו ,(םש ה"וור ק'ז הלמה םעטו ,פ"חב
 .םירפסב אצמנה ,'לילבהלו, חסונה לע םג יתוריעהו .יליצכ, ןוילנה ילושב
 ינפל ףקמ אובל םלועל א'אש ,םש ה'וורה קומנ פע אכרמב-ןנ א<ח ב

 -םשו (ךי .ד'נ תנש לש י'כמ זע עיתסנו ,וינפל אכרמ ץא םא אחפט
 ה"וור אכרמו ריבתב - ץע לָּכמ (זט  .(ש'מ 'רו ,ב'ע ו"ס ט'השמ) אמדקב
 המעטההש דמלל "ףקמב ץע לכמ ילתפנ ןב, וילע רפמנש ל"נה י"כ פ"ע ש'שב
 | | .(ותומכ הכלהש רשא ןבל איה םינפבש
 אחפט ילב ף'סא ןיא םלועלש .םש ה'ורה קומנ פ"ע .אחפטב- ןפ 6 ג

 אכרמב --|םיהל א (די  .ל"נה י'כ עויסבו ,םהינפל תרבוחמה הלמב
 -תא רטשל (דכ  .(ב'ע ז'ט ט'השמבו םש ה"וור) וירחאלש קיספה תבסב
 .טיס לבב ןכ - ץע ךרד

 ויהיו :סירטלבו | (ל'נה י'כ פ"ע ה"וצ - םדא יִמי |ויחיו (ד ה
 חותנה יפל ירהש ,המעטהה יקָחב עדוי לכל יולג שובש אוהו ,םדָא-ימי

 ןושארה חכ ,הנשנה םעט לכב ירהו ,'תש, תלממ חותפ קיספמ תשרוד "םדא, תלמ
 | | . .וירְחאלשמ .לודג
 ." ,דכ ב"ש :ותמגודו הומל ךשמנ םימעטה יפל - ןפדירחא םֶנְו (ד = ו
 | .מ'ס לכב ןכ - רוָפצ לָּכ (די | ָז
 ,(ש"מ 'ר/ זנכשא ירפס גהנמכ ב'ויכ לכב ןיטשפ ינשב יתטעטה הֹנ (ני ח

 .םוקמ ותורוהל טושפה ארוקל תלעות וב שיו ,מ'ס בור גהנמ ןכש יפל
 יקח יפל ןוכנו ,מ'ס לכב ןכ - חָנל א םיקלא רבדיו (וט .המעטהה
 | 0/9 .(70 רצ א"ות 'ר) המעטה

 לכש ,וללכ פ"ע לכש םושב ה"וורה תערכהכ :עיברב -- ןֿכילע ₪6 אי
 ןיאשכ ,ריבתו אגרד וא (חנומ ילב) ףקח אטשפ ךפהמ וירחאש "ןכ לע,

 עיתסנו ,םישרגב אוה הז תלוח ,עיברב "ןכ לע, אב ,גתמב אגרדה וא ךפהמה "תלמ
 גתמב שרגה תלמשכ שרג ינפל אבה ג'לת םוקמב רופ הז תמגודו .ל"נה .י"כמ כ'ג
 ,ארקיו שירב תשרופמ 'סמ איהו ,ץמקב ל'צכ - יףש (שכ | (ב'צש 'יס ע'לתו
 - .לילכ תחנמ לעב תודעב י'ס לכב ןכו ,א'כ "יס א"וא 'סמבו
 לאָתיִּב תחסונב קיזחה ןדקנה י'בהי םשב ה"וורה - לא-תיִבל (ח | בי

 ,םתאצוהב ד"וב ןכ ופיפדה וירחאו ,ולש שמוחב טיפדה ןכו ,תחא הלמ
 תקדצ חיכוהל הרעהב ךיראה ס'תה שארבו ,ולש םירפוס ןוקתב ודבל רעאב 'חהו
 אחפטו ףקז הינפלו חנתאב לא-תיב ונאצמש ('אה :הלאה תויארה פ"ע וז העד
 העונת וא ,תועונת יתש ומידקה אל םא ,םלועל א"אש המ ,('ז ,'ו ,הל תישארב)
 ארקש היאר אופא חזמו ,פ'סאה תלמבש תמעטומה הרבהה תא ,הגותמ תחא
 ילא-תיב, םא ('בה .הגותמ הנושארה התרבהש ,תחא הלמ לַאְתיִּב ט'העב
 תרשמב אלו ףקמב ןודיל "תיב, תוכימסב רחא םש לכמ הלא ונתשנ המ ,םילמ יתש
 תיֵב ,(ו"כ וט עשוה) טל פ תיִבְו ,(שי ,הל תישארב) םח ל תיֵב :ןהומכ
 הרבסה ןמ ('גה 1" ,אל ןֶׂש תיֵב אט ו אש שמש תיִב ,(ב" ,חל ןוא
 ,לאירוצ ,לאימע ומכ ,תחא הלמ סה לא םפוסש םצע תומש לכ ןכש ,הרשיה
 .םוגרתב תחא הלמ םלועל איה ןכש ('דה  .םהומכ לאתיב םג יאדו ןכ ,לאונפ
 ןכו ,דאמ םיקיתע י"כ תוארקמ הברהב תחא הלמ:הבותכ איה ןכש ('החו .'עה
 ,'תחא הלמ בותכ לאתיב לכ, :טרופרע ריעב חנומה ןשי י"כ ק'טמב הילע רסמנ
 להק לש שדקה ןוראב תרמשמל ןותנה ל"ז םרהמ לש ת'סב הבותכ התוא האר ןכו
 יפל ,וז האצוהב םהירחא יתררגנ אל בתוכה ינאו .ויתויאר ןכת הז .טמראוו
 רחא יניעב ופפורתנ הנה ,םינפל דאמ תוקצומ יל תוארנ ויהש רעאב לש ויתויארש
 יפל ,היאר ןיא המעטהה ןמ .םולכ תוחיכומ ןניאש יתיארו ,תוננומתהה םע ןמז
 תא הנותמ תחא העונת וא תועונת 'ב תמדקה י'ע ףקוב אחפט ףולח לש ללכהש
 היואר התיהש הלמה רובחב הנתומ אוה אלה ,פ'סאה תלמבש תמעטומה הרבהה

 .ב'עו | .(3 טיפש 'יס עילת 'ר הז הלו אלו ,רומג רובח פ'סאה תלמ םע 2 אחפטל
 רגסומ טפשמ ןה 'לא תיב אה םילמהש ,'ו ,הל תישארב ןמ ללכ היאר ןיא
 םעטוה כ'עש ,ל"נ םש 'ז קוספבו ,ףקוב ןהינפל קיספהל אופא יוארו ,ומצעל
 יפל ,לק .קספהל ןפא לכב היואר "לא, תלמש םושמ ,לא םוקמל ארקיו
 וא ,לא-תיבב אוה לאה ל'ר "לא תיב לא, ,םלש טפשמ .ללוכ שדוחמה םשהש
 ,קיספ הירחא ל"צ היה ,חנומ  תמעטומ ילא, תלמ התיה ולאו ,לא תיבב ילע הלננ
 ,(לאקזחי ףוס) המש | 'ה ,(ד'כ ,ו םיטפוש םולש | 'ה ,(ו'ט ,זי תומש יסנ | 'ה :ומכ
 קיספהלו .ףקזב ופילחהל ט'העב רחב ,הריבכ אחפטה תלמש ןאכש רשפא כ"ע

 רורב ןועטו םעמועמ ונדוע | ללכה רקיע תמאב ךא ,יתרעשה וז .אחפטב ילא, |
 וליפאש דועו ,(הרעהבו םינפב 71 דצו 20 דצ א'ותו ,ןיבמה תרעהב םש ע ילת 'ר)
 המב ,ףקזב אחפטה ףולחל תמרונה איה הגותמה הרבההש רעאבל .םיכסנ םא
 יונש לע לאשש המו - !המצע םעטה תלמב וחכמ תפקומה הלמב גתמה חכ ערגי
 :ול רמאנ יכ ,ןינעב לאש אל ,ףקמב ןוריל "תיב, תוכימס לכמ לא"תיב תוכימס
 המו - זתחא הלמל דכלתהל 'תיב, תוכימס לכמ ילאתיב, הנתשנ המ :ךמעטלו
 הלמ ומע ושענ "לא, םשה םע םיבכרומה לכש וניארש הממ ,הרבסה ןמ בישהש
 .םירפסה לכב ףקמב ןהש (ז"כ ,ד" ,טי עשוהי) לאדרתפי ונינפל הנה ,תחא
 הנהו | .תחא הלמ "סחל תיב, םג ומגרת טה ןכש ,ללכ היאר ןיא םיעבשה םונרתמו
 יאברעמל אוה הפקהה חסונש אצמנ יאחנדמו יאברעמ ןיבש האירקה יפולחב
 תוארקמהו ,יאברעמכ ל"יק ןנאד  עודיבו ,יאחנדמל אוח תודכלתהה חסונו
 רפוסה םהומכו ,יאחנדמ רחא הז רבדב וטנ.טרופרע י'כ תרסמו םיקיתעה
 י"כ ךוחמ קחעוהש ,לטיקב הנהו .ל"ז ם"רהמל סחוימה ת'סה תא בתכש
 וז תכטמו ,'ה קרפ םירפוס 'טממ הארנ ןכו .ףקמב "לא תיב, םלועל ,םיקיתע
 ןבא י"רל המקרה 'סב שרופמ ןכו .הרסמה רובח ןמוב תלפונו םינואנה ימימ איה
 היאר ירזעה יבא םרמא יכ עדו, :ל"ח ,טרופקנארפ סופד 138 רצ א'כ רעש חנאנ
 אוה לבא ,רומג ורובח ןיאש ל"ר ,תומלשה לע דחא םש םלצא וניא רזעיבאש לע
 וירבד ףוסב ותנוכ . הזה גהנמה רפסב גהונ וניא םאו ,לא תיבו שמש תיב ומכ
 ,תחא .הלמ בותכ "רזעיבא, יכ ,ק'הכב הוש םתשלש תביתכ ןיאש פ'עא :איה
 תיב ארקש רורב הומ הנה .םילמ םיתש םיתש םיבותכ 'לא תיב,ו "שמש .תיב,ו
 הרותה ירפס לכו ,םירפוסה ןיב ןכ טשפתנ רבכ אלה ,ז"כ דבלמו .םילמ-יתש "לא
 קחבומה רפוסה ידידי יִנָּפב דיעהש ומכ ,םינמיתה ירפס םג תוברל ,ןכ םיבותכ
 העירכמה איהו ,הבלחה איה איה כ"או .ו"צי םילשורימ ידאשו םייח 'ר ינמיתה
 .םלועבש י"כ לכ דגנ

 .('ח ,ב הלעמל 'רו מ'ס לבב ןכ - ולכי אלו 0  ךי
 כ (ש | > .חותנה יפל ןוכנ ,םירפפה בורב ןכ- היהי הב ה ןמ

 'אל יכ, לב ןיד ןכש ,ללכ פ"ע הקמנו (ל"נה י'כ פיע ה"וור) - אל |
 ('ג ט 'ב ה'ד)- "לכי אֵל יִב , ןמ ץוח ,תינשה העונתב םעטומה ריבת ינפלש
 .(ביי אי ארקיו) ינימש 'פ 'טמ פ'ע אגרדב אבש

 | : ,"חנתאב חתפ, יתוריעה - רהַּתו וד זמ
 41 רצ תיעישת תרבחמ ,דמח סרכ 'ר עיברב- ךתשא (טי זי

 ץטק, יתוריעה - תיָּב (זכ .מ'סב גתמב .'וה - לאע משילו (כ

 תאצוחב אוה כו .(ה"וור | עיברב אלו םישרגב -- דעומל (די חי
 ןמ תוחפ .קיספמ ריבתה יכ ,חותנה יפל ןוכנ ןכו .לשיקֹו ביש ,ל"רשר 0/0
 תעכ, לא טוהר 'ךילא בושא רעומל, אצמנ ,ריבתה ןמ תוחפ שרגהו אחפטה
 סוטְבִל .ןמזה .תנוכתמ ידדצ טפשמ שמשמ דחי לכחו ,ול רואב תפסות אוהש ,'היח
 קספומ "דעומל, אצמנו ,ריבתה ןמ לודג עיברה לבא ,ןב הרשלו, ישארה טפשמה
 - חפסת ףַאה (דכ  .ןבומ יתלבו לקלוקמ טפשמה השענו ,"ךילא, ןמ רתוי
 תשמשמ "עמל, .תלמש רחאמ ,הפס ת ף אה :םעטוה אלש המ לע המת ל"דשר
 ,תורטל=' ןעמל, ןיבה םיעטמהש ל"נו .(ורואבב ש"ע) "אשת, לעפל תילכתה בצמ
 7 - תפס, םע הרושק תאצמנו ,('ט ,ה םילהע) "יררוש ןעמל, :תמגוד

 יצ

 - ה --



 תישארב

 "אנ, ינש הרסמש ,'ה לאינדד הרסמה פ'ע ה'כ - ינד אדא הוה ב פי

 .מ'סב ןכו .('כ ,ט3 אנ הטלמא ורבחו הז םהו ,לטבמ אלב םישוגדה

 יפל ,'רה לע םעטה--ולצפיו (ט  .תומוקמה ינשב יונשה לע יתוריעהו

 לכב- תרחממ (דל  .שובש אוחו ,'וה לע אוה םירפס תצקבו ,אמדק אוהש

 .םעטל ךומסה ףטח ינפל ןירכ | ,חנומב אלו נתמב הינש 'מ םוקמ

 יואר היה לבוקמה חותנה יפל- יתא ועתה רָשאֹכ יחיו סי

 אלו ,(ל"דשרכ אלדו ,הככ יִתא ועתה רשאכ יהיו :םיעטחל

 םיהלא, :םיעטמה יפל 'חותנה ל"ו .אקרזה ןמ הברה לודג וקספה חכש 'עיברב

 ." ,בי עשוה :הושה ,יבא תיבב דוע יתויח תעמ םיהלאל יל היחש ימ="יבא תיבמ

 לעפהש פ"עא ,ץראה רכנ יהלא אלו ,שדק םשהש ןבויש ירֿכ המעטהה תנוכו

 == יוברב "ועתה,

 ח'כב 'ימ "רו י'כ המכב ןכ .ריבתו אנרדמ - וילא | רמאָו (א  בכ

 "ויל א רמ איו; תמעטה לבא .חותנה יפל ןוכנ ןכו 2 דצ 'ט תרבחמ |

 ןכת ןח "יננה רמאו םהרבא, םילמה שלשש עמשמב היהי היפל יכ ,איה שובש

 ןינעה ףוסב םש ח"כב ל"דשר 'כש המ לבא .(לרתשמבו םש ל"רשר) הרמאה

 תבסב אה ,יננה רמאיו םהרבא וילא רמאָיְו :ומיעטה אלש הָמֹׂש

 ללכח ןכש ,העט ם"זומב 70.  דצ א"ות 'סב ןיעל זמרו ,'יננה רמאיוו :םילמה רצק

 קספוי יאדו זאש ,םיטפשמ ינשב "אלו ,רחא טפשמ ןהש םילמ שלשב קסוע אוהה

 ט"פש 'יס ע'לתב ז"ב הנתח ןכו ,תונורחאה םילמה רצק תורמל ףקוב ןושארה

 הרמעה הב ןיא הינפלש הלמבו ,תרבוחמ הלמ ף'סאל הכומסה הלמה םא; : 3

 טיחרהל ידכ ,"יננה רמאיו, ינפל ףקז םיעטהל האר אל ט'העבש ליג ךא |. 'קספהו

 השמ חשמ ןכו ,תמאב הרימאה ןכת אוהש 'ג קוספב וירחא "לשל ןינעה

 תללוכ דבלב האירקה (ןלהל) א"י קוטפב כ"אשמ .('ד ,ג תומש) יננה רמאיו

 ."רמאיו, תילע לפונו ,ינקחד בוכעל .תימואתפ הלהבה

 המעטהה -- יפראה ל'אות ב-תב הקבר"תא ותחקב (כ הכ

 היה כ"אש ,"טראה, תלמל רואב תפסות 'םרא ןדפמ, ןיאש תדמלמ | 0

 לע בש אלא ,'ימראה לאותב"תב תקב ר"תא \תחקב, ,םעשומ

 "םרא ןדפמ, ריכזהל בותכה יואר היהו ;םרא ןדפמ החקלש העשב="ותחקב,

 ,ארוקה תא וילע ררועל ידכ ,דבל ןבל תא גיצהל רחבש אלא ,"ימראה בלש רחא

 ,חנתאב "םרא, ט'העב םיעטה הזל םאתהבו ,םיאבה םירופסל ץפח וב שיש יפל

 ומחקב הֶנש םיִעברארב קחצי יהיו :םיעטהל יואר היה ןכ ילולו

 ..םלא ןַדּפמ יפראה לאותב"תב 1 הק ב ר"תא

 "כ רע, לכ ןכש .וקומת ,ה'ורה שיעטה ןכ- לךנ"יכ דע סי וכ

 ומכ םעטב לעפה ןמ דרפנ 'דע, םלועל .וירחאל טוהרה לעפ ינפלש =

 .ר'נ "כמ עיתסנו .'י ,וכ ב'ש 'י ,טמ ,ט'מ ,אמ .ןלחל

 ,הקמנו  .ר'נ י"כ פ"ע ה"וורה םיעטה ןכ .חנומב אלו גתמב - הרמָא (

 ןכו .הלמ לש הנשארה העונתב גתמ םוקמב חנומ אובי" אל  םלועלש

 הָכלֹו חל .'סמה פ'ע ללכה ןמ אצויב דבלמ ,ט'כב וז האצוהב רמשנ

 תלמש ,םיעטמה תנכב ל"ת .אופא הָכ לו :ל"ריה חותנה יפל - אוֿפא

 תלהק הושה) ובל לא רבדמכ ,(רלה= "ךלי, לעפה ןמ ךראמ יווצ איה "הכלו,

 .(םּפחתחו) ךֵל םדא ןב התעו (בישהל ןיאו השענ) :('א ,ב

 = (ש'מ מ'סב ץמקב 'מה- תלחמ (ט | חכ

 ,םויה ונידיבש םירפסה לכב תאצמנ "ול, תלמ- השאל ול (חכ

 .הילע דשח ררועל ןיאו

 אלב תושונד תפכ דנב יב 'סמב החנמנ אל ןכש ,הפר נה- דגב איו

 גתמב 'מה תא יתדקנו קיספה תא יתטמשה--ךֶמ בקעי (זט | .לטבמ

 פ"ע יריצב ל"צכ -- ןסב (זל | .ביע ,זי ט'השמ 'סב הפי השרפתנש 'סמה פ"ע

 תלחתב יקודקדה ושוריפב וז 'סמ איבה ליז א"רגה ונברו .ןה תכרעמ 'סמה

 / .תישארב

 מר ,םעלב | ןב םינומדקה תטיש יפל םנמא ןה-- ילקמב יכ אי ו

 אל םינורחאה ילודנ םלואו ,השוגד 'בה ,ז'בו .ה'זרה .םיפסאמהו ןהקוה | ₪

 קודקדה יללכב לילכ תחנמ לעב םהו ,דבלב 'פו 'ב יפל- אלא תיאוש 'ב ושינדה

 ל"רשרו ,(שנדה רעש ,א'רנה תנשמ ליז א'רגחו ,מ'כב שימ לעבו ,רבדמב ףוסבש

 .האלהו םילהתמ ןכ טירטלבו ,מ'ס בורב ןכו ,(260 א'ח ל'דש תורנא)

 .מ'ס לכב ףקמב - ול כ אי-אל גל

 .מ'פב נתמב - הנוזכַה (אל דל

 שרא חול 'פב לד ןידמע י'ר גחרה- וכו ןבואר ךליו (בכ הל
 ,קדקד הפיו .יעיברב ןבואר :רובצב ןנונמה ינשה םעטב ןקת ב"טת "יס

 םעטב םיאורנונאש ומכו ,ויבא תלממ תוחפ קיטפמ תשרוד ןבואר תלמ זוותנח יפלש

 םלואו .םינשנה םימעטה ןידכ ,וירחא אבה ףקומ לודנ אוהש ףקזה כ"אשמ ,ןושארה

 ל"ח ,ושוריפב ל'רשר קדקד ונממ רחויו ,ןיע 'גה םילעה הז ינפלש קופפה יצחמ

 קפס ןיא ,דחא קוספל 'בקעי ינב ויהיו. םע "לארשי עמשיו, םירבחמה םימעטה

 = "איהה ץראב, תולממ תוחפ תקספומ "ויבא, תלמ היחת םהיפל יכ ,םיעטומ םהש

 רורב האר ,'וכו "איהה, תלממ רתוי קיספמל הכירצ 'ויבא, תלמ יכ קפס ןיאו

 אלו ,דחא קוספ םתושעל וצר םינורחאהו ,םיקוספ ינש ותוא ושע םימעטה ילעבש

 לא רשי ןפשב יהיו :םנקת ךכ ,םנקתל תאב םאו ,ןנוהכ וימעט ביצהל ועדי

 ויבא שנליפ ההלב"תא בֿכשו ןבואר ךליו אוחה ץרָאב

 ,"היו, לע ק'לתה תעיבקב ךא .הפי הלוע לכה הנהו .ל"כע ,לָארשי עמשיו

 תלממ רתוי ןינעב תקטפומ איה רשאב ג'לתב תויהל יואר םנמא יכ ,ול הדומ יניא

 | .וז האצוהב לכה יתנקת ל"תו .(61 דצ א"ות 'ר) לארשי

 ירהש ,אטשפ אלו אמדק אוהש יפל ,'כה לע םעטה - ובשמיו (חכ זל

 םע .םרושק ןיא "יפאו דחאכ םישענה םילעפ ינש רבחל םימעטה ךרד |

 הזב ש'כמו ,ז" ,המ ,(ל"רשר םש "ע) ג'ל ,במ ןלהל ומכ ,הושב הלוע ןינעה

 .מ"ס המכב אוה .ןכו .הושב הלוע םרושקש

 .ב"בו | ל'רשב ןכו .(דינ כו ר'סמ פ"ע ה"וור ךפהמב- הבָה אט חל

 ךירצ עיבר קיספמה םעטה יפל, :בתכ ורואבב ג'לשר -- רמשמב 1

 תעיבקב ותעידי"יא הזב הארנ הנהו .'קספוֿפ אוהו . ,רָמׁשִמַּב :דקנל

 ונממ רחויז ,(' ,ח ש"השל י'שר ' ןפא לכב ןאכ יואר עיברה ירהש ,םימעטה

 הלמ היחתש דאמ השק רבדהו ,ךומס אוה דוקנה יפל, :ובתכב ל"רשר קדקד

 :םיעטהל יואר היהש ל"רו ,'ונממ תוחפ קיספמב הינפלשו ,קיספמ םעטב הכומס

 :יוארהו ,שבושמ דוקנהש םהינש וטילחה ןכלו ."רַמשמב םתא ןֵתיז

 תנבהב ל"נו .םירפסה לכב ה'כו ,'סמה פ"ע החותפ 'מה םלואו ; "רָמׁשִמַּב ,

 ידיקפו אוחש ,םיחבטה רש תיב די תחת. רהפה תיב לא םנתנ הערפש ,םיעטמה

 .לטיקו ביש ,ב"ב ,ל"דשב ןכ - יִּב (זט  .ןבהו ,םתרימשל םיארחא ושענ ותיב

 יי "ב המכב ןכו ,(ד'נ י"כ טשב ח"וצ - רתפ רֶׁשאֹּכ (בכ

 ןכו .(י"רו "כ המכ פ'ע םש ז"כב לירשר) - דחא םולח (כ אמ

 תואב אוהש ףא חתמב אלו אמדקב- עבש (ל  .ב'שבו ב"בב

 התרבהו ,ליעלמ תמעטומ חינפלש ומקו תלמש יפל יונשה תבסב  ל"נו ,הנושארה

 כ"אשמ ,חלמה עצמאב תמעטומכ הנודנ כ'ע ,(ע בָׁשּומ) הטמל תכשמנ הנורחאה

 - הערפ (המ  .ערלמ .תמעטומ ג'לתהש ,(ו'כ ,וכ ארקיוו רשע ופאו

 | ,(י ט"השמ) 'סמה .פ"ע ןיכיראמ ןילייאמ ח" .ןמ דח אוהו .אכרמב

 .מ'ס לכב ןכו ו" ט"השמ 'ר .אנרדב - םָתֹדרֹוהְו (ט כי דמ

 .אושב לעפהי'פשב .היח ,היה ישרש ןידכ גתמב 'מה - .היחָמֹל (ה המ

 ח'כ גױב- ב3 (חכ  .מ'סב ףקמב .אלו חנומב -- שלש ( (בכ

 0/0 .(4 דצ 'ט תרבחמ

 | .קיחרמ יתא ןידמ השונד 'שה -- עבש (א ומ

 ומכ ,גתמ תלילעב | קיחרמ יתא ןידמ השוגד 'קה-ורבק (אל | טמ

 .(ו"כ ,א חיעשפ ךיטפָש הבישאו ,('א ,וט תומש 'הְל הרישא

 תאצוה ילשמ לע שטילעד תמדקה 'יענ תפכ דגבב גהונ הזכ קיחרמ יתא ןיאו

 אח'כ .,ח .עשה) ם לועדלְּת הָמישיו םחו ,תומוקמ 'נב םא יכ ,(רעאב

 הש תמש םלאְּב הכָמכ"יִמ .(ח" 1 בש ךלמה"תונּב ןשבלת

 לטבמ אלב םישוגדה ןיב 'סמב הנמנ 'גהו ,הניגנ םוקמב גתמה םינושארה 'בבש .(א'י

 ךיב איתיִּב די קא :רבח דוע הלאל יתאצמ ינאו .(ילשמל םתמדקהב דו"בו

 .(ג" ,אכ ב"הדנ

-- | -- 



 < תומש =

 תומש
 לכב וכו-םיחלאה"תא 0י כו ,-תוירבעהיתא 06 א

 ,גתמל היואר םעטה ינפלש תישילשה 'העונתהו. ףקז תמעטומה הלמ ב'ויכ == =
 ינשב ,ךֶצ ָעיִא ומכ ,טושפ אש ינפל .הכושמ םעטח ינפלש תינשה העונתהש וא
 ,גתמה םוקמב חנומ אב ,הלמה שארב .הנותמה העונתה ןיא םא ,הלאה םינפאה
 .תחאכ ןניד תופקומה םילמש עורי הזו
 < .לשיקבו ב'שב ןכו ,י"כ הברהב חנומב - יִּכ (בי = =

 אוה ןכו ,ק'זב םיצומקה ןיב ארקיו שיר 'סמב הנמנ הז - יָת אלפנ (2 יד
 םשב קה'סמ) טושפ אושב .'עה -- הש ע א ..הילע יתוריעהו ,מ'ס המכב

 ט"השמ 'ר) רשא ןב תמיש איהו (ש"מ 'הב גתמה - חזח:-סעֶה (אכ = .(ת"א

 | .מ"כב וז האצוהב תמשנ ןכו :;('ג ףד

 ,סג עובש .םירפס תצקב עיבר תמעטה ףקמ- םהלע (די ךֶד
 ובפחיו :יואר היח :ל'דשר בתכ- םימ 'וכו ורפחיו (דכ  ן

 תותשל ורפחיו :שריפ ש'חבו ,םימ ראיה תביבס םירצמדלכ
 לכאל םחל :הושה ,םתותשל םייוארה םימ-תותשל םימ :אלא ,ןכ ל'נ ןיאו .'םימ
 | .(ד" .זמ היעשי) םמחל .תלחנ ,('כ ,חכ תישארב) שבלל דנבו
 םע םיכטהש קח'סמ לעב דננ .טירטלבכ , עיברב ויתחהה -ןכ אָל (אי +

 רתוי קיספפמה םעט הזב שרוד ןינעהש יפל ,םישרג םימיעטמה 'סה חסונ
 | יי | .לטיקבו ב'בב אוה ןכו ."םירבגה, .תלממ
 ,מ'סב ה"כו .'ץמק 'ל, ינשה לע רטמנ ןכש ,חתפב ז- ףסב (בכ | בי

 יואר היהש ל'נו .לטיקו ם'ש ,ל"דשב ןכ- ובררבשת אֵל (מ
 םרג ,גתטה םוקמל א"וסנ אכרמהש אלא ,"וָב ורבשתזאל, םצעב תויהל

 .ב"ויכ הברה שיו ,ףקמה סורסל

 .םעטה תטמשה תאפמ לגפב ל"צכ - תֶתָל (ה ןי
 .הילע יתוריעהו ,'סמה פ"ע ק"ב ץמק-לָׂשֹה = ן

 61 יו א" ,ה) ארקיוב םהינשו ,'םירסח 'ב, הרסמש ,'סמה פ'ע אלמ ל"צכ
 .(זיט ,ל תישארב 'ר אכרמב - |םֶש 0 זי

 זש 'ר)  ג'זב :אלו ,המעטהה יקח יפל | .לצכ- רבדמה"לא (ה | זי
 לע י'כ שמוחב ל"רשר אצמ ןכו ,מ'ס המכב .ה"כו ,('ב חתפ 'ד רעש

 רֿבדמה"ל א םיעטה ל'דשר םנמא ןהו .ג"זב-;םטועַמִּבב ;.ודיבש ףלק

 חסונבו ,ן'מבמר ריב היהש ,ט'מר תנשמ י"כ . ך"נת .חסונב  רזענו ,עיברב

 ןמ :רכרב ןהכה מ .ח הינמה 'רמא ןמיתמ .ריפס י"ר איבהש י'כ ְך'נת
 יפכש ,יארקה ףשר ןבא .דיב היהש יפל = ;היאר ןיא זלה ינמיתה ך'נתה
 םא ,עדוי ימו ,וב ףויז השעמב רכזנה יארקה תא ספת ורפסב ריפס י"ר תודע
 .לשיקב ןכו ."כ המכב ןכו ב"ב ך'נתב אצמנ .ןכו .(ויפויזמ : דחא וניא הז- םנ
 ריבסהש ומכ ,עיבר הלמה תא םיעטהל -םקחד ןינעה חותנש קפס .ןיא ; םלואו
 רבדמה לא :רועשה אצמנו ,אהפטה ןמ תוחפ קיספמ עיברהש יֿפל . ,ל"דשר

 וחכ יאבע ףקזה כ"אשמ ..םיהלאה - רח לא :רמולכ .;םש .הנח אוה רֶׁשֲא =
 ,וירחאש .םילמה לכמ קספומ "רבדמהילא, אצמוו ,אחפטה ןמ לודג קיספמ (ללכב

 ןנובתהל קימענ םא ךא .דאמ וקדצ הרואכלו  .ןבומ יתלבו השק םהיניעב היה הח |
 יתש םאש :.םיטכרח לכ תא רשיל הליעוח אל .עיבר :תמעטה םג יכ הארנ הזב
 רה .לא, :ל"ריה ,ןהינפלשל רואב ףיסוחל יאול םש. תושמשמ תונורחאה .םילמה
 היהש הארנ םנו ,'םש- הנח .אוה  רשא, .רגפומה טפשמה רחא .דוחיבו ,"םיהלאה
 תקולחמב :היולת עיברל ףקז ןיב .תואחסונה תקולחמש ל"נ כ"ע ,'רב הנח, .ליצ
 רחבנו .,ל"נכ ךשמהה תא- ןיבח עיברב םיעטמה: .ורתֹי :תאיב ןמז ד"ע ,םינומדקה
 ,םינומדקה תקולחמב עירכהלמ .טפשמה .חותנִב םייושק םע םילשהל - רוי .ול
 ת'מ םדוק ודתי תאיב ןמז עבק ףקוב םיעטמהו ,ורתי תאיב ןמז רורבב עובקלו
 ורקיעב "הנח, לעפה הנח :ראבא רשאכ ,ל"גה םייושקה ןמ כג טלמנ הזבו ,אקוד
 ש'ע םיארקנו ,דודנו אבצ לע .דוחיב לפונו ,העיסנ רחא חונל םילהא תמקה ונינע
 רשיה םילשמה םע רשקנ אוהש םג שי לבא ,"לע, םע בורל-.רשקנו . "הנח, הז
 ,דוד (הילעכ התוא הנחש ('א ,טכ .היעשי) דוד הנה תירק. ומכ- ,'לע, .ןפומבו
 םיעטמה ןיבח הז ךרדבו .((ךילע= - ךתוא הנוחה=>'ו ,גנ םילהת ךנה תומצע .ןכו
 עקותו דמוע השמ םשש רבדמה תקלח .לא אב .ורתי :הזב טפשמה חותנ תא ףקוב

 - הפיאה (ול

 < ,('ב ,שי) ןלהל תרכזנה הינחה תלחתהב אבש :רמולכ ,ינס רה לומ ויתונחמ
 תועובשה גחב ת'מ ןמז .תוארקמה יטושפמ ונל אצי ,הככ טילחנ םא תמאבו
 םרועב ,ורתי :אב .ותרחמל וא רבו ,יניס רבדמ לא ואב ןויס ח'רב יכ ,ונתלבקכ
 לע ףסוה : .םעה תא טופשל השמ בשי ותאיב תרחממו ,םהילהא תמקהב םיקוסע
 | יי .ןויסב 'זב וא 'וב ת'מ ןמז אצמנו ,הלבגה ימי 'ג הלא
 ליצו איליאמ השנמ 'ר אלפנה ןואח הנה- ְףיִהֹלֹא יה "כנא (ב כב

 אלא הניא ןוילעה םעטה יפל .ןאכ ףקזה תמעטהש טילחה ארקמ תניב 'סב |
 חיכוהל .דוע ףיסוה ןואנהו ,טלועל לוטה תא םידקהל ףקזל א'אש יפל ,שובש
 ךיא ,ןינע ףוס יאדו איה 'טידבעג- תלמש רחאמש ,ומוקממ ועירכהלו שובשה לע
 'הה לש וצורתו ?ףקזה ןמ תוחפ קיטפמ אוהש עיברְב המיעטמ טה"עב היה
 | כל :ט'העב חרכוחש ,'ה הרעה לולסמה לעש תוניגנה תלסמב ז'ע ןהאסרעכייר
 םע וליפאש ;םולכ .וניא הרתיה תוכיראה ינפמ (לונפ ינפל ףקז תמעטהל ל"ר)
 .ל"נה ןואנה תנעטכ ףקז םשו עיבר ןאכ םיעטהל ט "העבל יואר היה ,תאז ותחנה
 (ןורחאה ףדב םש הז ןינעב תוניגנהו דוקנה יכרד 'ס לש ושרפמ יבצ 'ר ירבדו
 אוח םידבע תלמב :עיברהש ּורמאב ,היבו הינמ הריתס םיללוכו ,דחי לבהמ המה
 ןמ .לודג (לונפה ןמ תוחפ אוהש  ףקזהו ,לונס םוקמב אבו דאמ לודנ קיספמ
 הבושת הֹנהֹו .םירצמ תאיצי אלב "פא םיחלאה אֹוה 'הש יפל ,(1!) עיברה
 ןכרד יֿפל חינהל חרכוהש המ דבלמ .גי ,וכ ארקיוב .המעטהה הלא וירברל
 והת המעטחה יקחב השוע אוהש ןפאב ,קולסה ןמ לודג חנתאה ןותחתה םעטבש

 ,ארוקה ןיע םע תומש שמוח ףוטב ל"ז זו"וורה ירבדמ ול ערוה ירחא םלואו .והבו |
 דצ ירושאה דוקנל אובמ ורפסבו ו'ל דצ תוינומדק יטוקלב ל"ז רעקסניפ ש'רו
 ינפב קוטפכ םלועמ םעטוה 'םידבע, דע "יכנא, ןמש תורורב תויארב וחיכוהש 6
 ימעטש יתעדב הלע זא ;ןוילעה םעטה תטישל ףא דבל ןותחתה םעטב ומצע
 יל הררבתנ וז יתרעשהו ,ןותחתה םעטב רחא חסונ אלא םניא ףקח חנומ אטשפ
 'ח יכנא; יאברעמל ןותחתה םעטב ב'ב שמוחב יתואר ירחא קפס לכמ הלעמל
 שובש םש שיש אלא .קולסב "ינפ,ו ,חנתאב 'םידבע,ו ,ףקח חנומ אטשפב 'ךיהלא
 ףוחא ,ןורחאה -םיעטמה הנחו .('םירצמ ץראמ  ךיתאצוה רשא, םילמה ימעטב
 יקב היה אל :וא ,ישילש ףוסוהל .ענמנ הלאה םילמח לע םימעט ינש רבכ אצמש
 תולהקה :בורב :ונחהנש -.רחא ,תמאבו . .(ב'כ ,הל .תישארב 'ר) חמעטהה יקחב
 תא :םיעטהל יואר ,דחא קוספ 'יתוצמ, דע "כנא, ןמ רובצב האירקב תושעל
 ,לכמ חבימחה תמאה ןעמל כ"עו .רופו םיחנומ ינשב תונושארה םילמה שלש
 'םידבע. תלמבו וכו עמשי עמושהו ,םימדוקה דצב הלאה םימעטה תא יתפפוה
 לב ב'בב .ה'כו ,ל"נכ ןותחתה טעטב רחאה חסונה ליבשב חנתא יתפסוה
 בי. ה "שמה פע חתפב לה- םיפלאל 0-4
 שס לב  לאב-- הנעת (בכ סב ץספ ילכ-תַעבש 6 בכ

 ,('נ ,אל תישארב ש"מ 'רט "כ | =

 0-7 .מ"סב ה'כ - תדע הז תא (אכ הכ

 : ,מ'סב הפר 'כה | 'כב .םיּתכריל כו ,- םיתכריב טכ ןד
 המ ה ,לטיקבו בישב ה"כו ,(ש'מו ת'א ץמקב 'יה-- םלחיו (חי | חכ

 - / א" טל | |

 לע זאב: - רבו ב'שב .ןכו ,(ק'חסמ אטדקב-- רשא (א טכ
 ןינפלש אכיומה :תבס .אוהו ,םידבכה םיגתמה ןמ גתמב 'עה - חבזמה

 ;ללכה הח::.מ'ס לכב אוה ןכו ,ל"צכ = םישד קו (זל = .(ז'ט ,ל תישארב 'ר)
 לאקוחי .גתמה םוקְמִּב חנומב םגו ,נחמו ץטקב (םישרָׂש :ןכו "םישד ק, לכ
 -שדקנו (גמ ב | םישדקל ,םישדקמ | םישדקה לבא ,(ג" .(דמ
 0-3 ..(ש'מ 'רע .יוארכ חתפב םירפסה בורב
 0 65 :הצ-'ש תרבחמ ח'כב לירשר -"רשא לנֲעהיתא כ בל
 | - די ..חותנה יפל ןוכנו ,"כ חמכב =
 - וה רבעיו 6 ר -.םיס 0 לכב קילחמ אלו ףקמב-- תהל-ינש (ד ל

 . - בע ,ןט ט'חשמ 'ר) קיספח תבסב אכרמב =
 .מ'ס לכב חתפב - רֵּבִח < ול

 .מ'סב יריצב 'עה - ךרַע (נכ



 רבדמב -ארקיו

 ארקיו
 אכרמב - "בל ח רָסֹוי (הל קב ץמק, יתוריעה- םרוי 6 ד

 .לטיקבו ל"רשב ןכו .(ב"ע ,זי ףד ט"השמ 'ר) 'סמה פ"ע ףקמו

 .חותנה פ"ע ןוכנ ןכו .'סה בורב ןכו ב"בב ןכ .ק'לתב - רשא (ול ז

 ."אחרטב ץמק, יתוריעה -ץ תי (ה ל .'ק'זב ץמק, יתוריעה -קָש (בל אי

 - םֶדִמדא (טמ | .לשקב ח'כו .הזשרשב ןידכנתמב-תֶיָחְמ (דכ | ו
 ."עיברב ץמק, יתוריעה

 תורז לע ל"ז ל'רשר ריעה רבכ - וכו תע לכב אבי לאו (ב זט

 -לא תע-לכב אביילאו :םיעטהל יואר היה ירהש ,םימעטה

 אלו ןךאה-לע רשא תרפכה יָנּפילא תכרפל תיִבמ שדקה
 ,םיעטמה תרבסב ל"נו .יניעב םינוכנ םניא םהינשו ,םינפא 'בב ץריתו ,תומי |

 שדקב='תרפכה ינפ לא, ןיבה םגו .תרגסומ 'תכרפל 'וכו אבי לאו, :הרמאהש

 ומע דומעת םש :הל דעבמ תרכנ םידבה ישאר תטילבש םוקמב ,תכרפל ץוחמ

 ןאכ תדמלמ לוגסה תמעטה .תרפכה לעמ םעמוש התאש ירבד תא ול רוסמתו

 .(ט" ,ג םירבד :הושה) רגסהה לע

 ,ל"רשב ןכו .("ט ,א תומש 'ר ףקח חנמב- םלילאהילא (ד פי
 .לטיקו ב"ש

 ל"רשרו .עיברב ומיעטה ל"דשרו ה"וורו .םירפסה בורב ןכ- ינאו 0 | כ

 ףקזה דע רמאמהש הממ (5 דצ 'ט ח'כב) א'מ ,וכ ןלהלו ןאכ הקמנ

 חותנה קוידב ל"ת .ולכ לע טשפתמ "נאו, תלמ חכו ,םיקלחל דרפתמ יתלב

 .םילשמו אושנו אשונ ללכ אוהש ,אטשפה דע עינמ ותוטשפתה רקיע אלא ,ןכ וניאש

 'יפא"ף א , :ומצעב ל"דשר סיפרה א'מ ,וכ ןלהלו .'ה קוטפ תמעטה הושהו

 ןכ .חתמב--וָא (ןי .'אהרטב ץמק, יתוריעה- ותָמֹוי (ני .םישרגב

 .לטיקו ב"ב ,ל"רשב

 העשתב :ורועש, :לדשר 'כ- ברעב שדחל העשתב (בל
 ,םכתבש 'וכו ברעמ :רמאו שוריפ ףיסוהו .ןותבש םכל היהי ברעב שדחל

 היה ךכו ,'וכו ןוכנ רתוי היה ,עיברב "ברעה, תלמ התיה םאו ,םימעטה יפל ה"כ

 הנהו .'םכתבש ותבשת (ברע דע ברעמ רמולכ) ברעב שדחל העשתב :ושוריפ

 שדחל העשתב :ל'ר ,עיברב "ברעה, םיעטהל יואר היהש ,בתכש המ
 ךיא יכ ,הפי הלוע היה אל חותנה ךא .רחא ןפאב א'או ,ברעמ ברעב

 ,ותלחתה אלא וניאש "ברעב, לע רואב ,ןמזה ךשמה אוהש ,"ברע דע ברעמ, היהי

 ןוחבש איה "ברעב, תמלשהו ,ונינפלש וזמ תרחא המעטה הזב רשפא יא כ"עו

 | .םירכזנה שפנ יונעו

 ש"מ דבל ק"ח גתמב - ףפס כ-תֶא (זל | :ןכו- ךתמהבְלו ( הכ
 ןמ דח אוהו ,'םימעט 'ב, יתוריעה - םֶכיִחאבו (ומ  .(רשא ןבל

 | .'סמב ורסמנש "ו

 :ורועש ז"יפלו ,ףקזב אלו עיברב מ'ס לכב ןכ - ונפילחי אל (י ןכ

 :רגסומ עצמאבו ,(ט'נש ע'לת 'ר וליפא=וא ,'בוטב ערזוא ונפילחי אל,

 .ערב ורימהל אובי אלש ידכ='וכו רימי אלו

 רבדמב

 זיו זש ףד ט'השמ אכרמב- ןקכה (כ ,ו ןכו (אכ (חי

 םלכ-ידשימע (הכ ,י ;(אע ןכו ,-ידשיְרוצ (טי ,י ;(אמ (ול ז

 חסונ ךותמ םירפס תצקב בברתשנ אכרמה .מ'סב אכרמב אלו גתמב

 - םיִנש (חע ,ז .'סמה דגנ אוהש המ ,םילמ יתשל הלאה תומשה תא קלחמה

 .מ'ט בורב ןכו (ש'מ

 -לעו הש .ב"ע 'י ט'השמ 'סמה פ"ע אכרמב- םכתחמש 0 ו

 יפל 'סה בור דננ אוהש פ"עא טירטלב אוהש ומכ ג'זב ויתחנה - אבצ

 .(האירקה תרסמ 'רו) 'סמה פ'ע ןכ אוהש

 .ל"דשבו ג'קמב ןכו ,אקרזה ןמ לודג קיספמ אוהש עיברב -רמ את חי אי

 .ל"דשבו ג'קמב ןכ .אמדקב - רשא (אל | ו
 .אמדק אוהש יפל "יח לע םעטה - ויהי (נל די

 ,ליעלמ איהש יפל ,גתמ

 .מ'סב גתמ ילב - םתנגש (הכ וט

 -זַע (דכ | (ב'ע '" שהשמ 'ר גתמב-- לארשי"תַא (נכ אכ

 ק'סמהש האירקה תרסמ לעב ריעה רבכו .מ'ס לכב ה'כו ,חתפב =

 .חתפב הזו ץמקב ןושארה הנהו ,ץמק דחו ףקז 'ב זע ל"צו ,תשבושמ 'ז ,טמ תישארבב

 .(ב'ע 'וט ט'השמ אכרמב - |םיקל א (כ בכ

 .ש'מ 'ר פיטחב שה- עמַשו (חי = ןכ

 ,וכת ,לטיקבו ב"שבו ל"דשבו ג'קמב ןכ .אכרמב - ףאירחיו (ג הכ

 ץמקב 'ב, 'סמב 'סמנ ןכש ,ריבתב סירטל םיעטה הפי - הָּכְמֹה (חי

 ילב - ץראה (דל

 ןאכ ריבת תמעטה הנהו .השוגד תויהל הכירצ םויביב כ"או .ןינעבו ריבתבו

 תורבוחמה םילמ יתשבש ,תומוקמ המכב תוננובתהה םע יתאצמש המל םאתהב אוה

 רתויו תועונת עברא תב ל"ר ,הריבכ ןהמ תחא םא ,אחפטו אכרמל תויוארה ןינעב

 ,וינפלש םימעטב יונש םרוג ןבומכו ,ריבתל אכרמה הנתשמ ,(העונתכ ענ אושו)

 רבדמש תל כת ליל כ"דגב ,('ז ,ל תמש תורנה-תא וביטיהב :ומכ
 דל ,ש םקיתביבס רָשא 'ד 0 גקזדעו םינצרהמ ו ה
 -תא ,('ג ,>כ יָהיֹלֲע םידעונה (ח כ םֶרִי םקיתמצעו

 תיִמי ('ב הל םָתֹוחא תֶלחנמ ('ב גל םהיעסמל םקיאצומ
 םדא ינמדק אלש יפל ע"צו ,עובק ללכ אוהש רשפאו .(א'כ ,הל חצ רה"תא
 .ב"בבו ג'קמב ןכ .אכרמב-(ינשה רבדילע .וב

 לא לכ, :ה"מ קוספב 'סמב רסמנ ןכש ,נ'זב אלו ל"צכ - ןֿפענל (מ וכ

 אלול יכ ,חנומב אלו גתמב 'נהו ."מענל 'א ןמ רב ,ג'זב אראשו ק"זב

 - טעמלו (דנ | .(ז'ט ,א תומשל יתרעה 'ר) גתמל םוקמ ןאכ היה אל ,ףטחה

 ל"רשב ,ג"קמב ןכו .('ז ,ז םירבדו ;'ח ,הל ;ר'נ ,גל רבדמב ש"מ 'ר) גתמ ילב

 .מ'סב ןכ - םירמ תֶאו (טנ | .ב'בבו
 'םתחנמו, לכש ,ז"'ק תנשמ י"כ ך'נתמ איבה ל"שר - םתחנמו 0 טכ

 וכ סנו :ומכ ,ןוכנ ןכ ילואו, :ז'ע 'כו ,אכרמב וב םימעטומ השרפבש

 הדמה יכ ,םהיניב לדבה שיש הארי ןנובתמה םלואו .'ןיהה תעיבר ןיִי

 לע םא יכ ,החנמה לע הלילבה לופת אלו ,אוהש הקשמ הזיאמ ךסנה לע לופת

 .ןבהו ,חכב איהש ןיב הבותכ איהש ןיב ,תלסה

 דגנו 'סמה פ"ע ליעלמ הלמהש יפל ,"ליעלמ, יתוריעה - עבָשה (נ ל

 ,'לעפנמ רוקמ אוה יכ, רדסמה ףיסוה ג"קמבש הרסמ רוצקבו- .קודקדה

 ףקז סירטלבו ,תואצוהה לכב עיברב - הירדנ ומקו (ח | .לפת םעט אוהו

 ,?חותנה פ"ע הרבסמ ןכ חירכהש 66 ףד 'ט תרבחמ ח'כב) ל"דשר רחא ררגנש יפל

 שמוחב ןכ אצמש איבה ,כ'חא בתכש ורואבבו ,רפס םושב ןכ אצמ אלש הדוהו

 הרסמ אוהש יפל ,ולש שמוחב ןכ סיפדהל ובל תא אצמ אל ז"כבו ,ןאיניטסוי

 תאצות "ומקו, ןיבה ט"העבש ל'נו .'ףקז לכ ביסנד ,עיבר לכ רסחד, תשרופמ

 ואצמנו ,אוהה םויב השיא הל שירחי םאש :רועשהו ,יאנתה תבושת 'ומקי, ,יאנתה

 ,דוע ורפוי אלו ,ומוקי םוק זא ,הרפה ילב הילע םימיק םידוע הירסאו הירדנ

 .,ינמז םויק ונינע ןושארה ,םהיתוארוהב אופא םינוש הזב םילופכה 'םוק, ילעפ

 .הרפהה תורשפא"א ל"ר ,טלחומ םויק ונינע ינשהו ,דבלב הרפה תלילש ל"ר

 תא ומיקהו, הנושארה הארוהל המגוד | .(ו'ט קוספב) "םיקה . . . םיקהו, ןכו

 תלפכה תודוא .(םש יפסכ ןבא יפל) םקומ והוחיני=(א'כ ,י רבדמב) "ןכשמה

 .'א ,נ תישארבל ע"באר 'ר תונוש תוארוהב הלמ



 םירבד

 .לירשבו ג'קמב ןכ - רָבדדלע (ט אל
 ,מ"סב חנומב -- ורבעייסא (טכ בל

 המכבו .ל'רשבו ג'קמב םעשמ ןכ- ןועמש נב הטמלו וכ דל
 תרוסמ לעבו .ןועמש יִנב הטמ לו :םעטומ סירטל םהמעו םירפס

 ןיפקז 'ג, וילע רסמנ ,ןמינב הטמל :ל"זו ,'סמה ןמ ןכ חיכוהל טילחה האירקה

 עשוהי -

 ןועמש ינב הטמלו רחו ,(ק'הסמ לעב תרעה  .ףסוי ןמינב הדוהי) ןמיס ייבי ,ןינעב
 ססהמ יניאו ."אחּפט אכרמב אראשו ,(ק"הסמ לעב תרעה .ףקוב כ"ג אוהש ל"ר) =

 רועו .'ןמיס יבשי ;ןינעב ןיפקז 'ד, רוסמל ל"יח כ"אש ,'סמה תנוכב העטש רמול
 | -,עודיכ- ,ללכה ןמ אצוי דחאש ל"ר "דחו, 'סמה וה ןושלבש

 -ןוכנו .מיס המכבו ל"דשבו ו'קמב ןכ - ותלתנב (ט ול

 םירבד

 .'סמה פ'ע חחפב 'כה- םיקנעַּפ (אי < ב

 | .'סמה פ"ע חתפב 'נה- ןנחתאו ג2 נ

 - "ה (הכ  .אטשפ אוהש יפל ,'רה לע םעטה - רבדהילע (ב ד
 - 'וכו ןע פלו (מ .א'כ ,ג תומש ל"נכ) הנושארה 'הה תחת גתמה =
 םישי ךילאת ןעמלו :םיעטהל יואר היה ךכ יתעד יפל, :ל"דשר בתכ
 ונממ הפי םלואו - ,'םימי ךיראת, לא רוח 'םימיה לכ, היהו ,המדאה"לע
 םג לפונ 'ךל ןתנ, םנמא יכ ,(' ל, :דקנ אלש  דקנמה ןינפלו םיעטמה ןיבה
 םימי ךיראה- אוה ןוננס הזיא לבא ,הפי הלוע ןונגטה הנהו ,הניתנה תחטבה לע
 ז"םימיה לב

 - ֿבליהִיהִייאָל ( .'ב ,כ תומשל; יתרעה 'ר-- וכו יכנא 0 ה
 'ךל,יל לע הפרה וקו ,ןוילעה םעטה יפל יוארכ "היהי, רחא ףקמ יתפסוה

 ,ןותחתה םעטה יפל יוארכ

 .תוטישה יתשל םיאתמ אכרמהו ,הימרגל ינפל אב חנומ ןיא יכ ,שובש םירפס
 םעטה תא יתמדקה השרפה לכב ןכו ,ךפהמל אכרמה תא יתמדקה - השֲעו (י
 - ךתמאויךדבעו ךתבויךנבו (די  .דחי ושנפנשכ ןוילעל ןותחתה
 ל"רשבו ג'קמב הנהו .םיקיודמה םירפסח בורו ש'מה יפכ םיתש םיתש ןיתפקה
 -ךדבעו ָךֶתבויְךְנבו|הְתא | :ןתחתה םעטב םעטומ ב'בבו ב'שבו
 תרסמ רפסמ הארנ ןכו ,ךתמהבילכו ךרומחו ךרושו ךתמאו
 םילמה תא םימיעטמה םירפסה :רחא יתיטנו םלכ לע יתחנשה אל ינאו ,האירקה

 ירהש ,טפשמה חותנו המעשהה יקח םע םאתהב תוטישה יתשל דחא םעטב הלאה
 'ךירעשב, תלמו .461 א"ות 'ר רזפל םיפוכת עיברו הימרגל ואוביש םלועל א"א

 .םתמעטה 'יפע לקלקתי הז לכו ,ןבומכ "ךתמהב, תלממ לודג קיטפמ תשרוד

 יתעבקש המעטההו .תונושארה תורבדח ןמ בוברשו בוברע אלא וז ןיאש יל הארנו
 ..סיונעיספיל ראטעפארפ תאצוה קיודמ ך'נתבו לטיקבו סירטלב ןכ תאצמנ םינפב

 .(ח" ,גכ 'דמב שימ פ'חב 'שה - עמָשו (דכ
 ;'םיפקומ יג םא יב ('ד ,וט תישארב) רסמנ ירהש .חנומב - יִּכ (ה ן

 | | .ב'שבו ל"דשב ,ג"קמב ןכו .םהמ וניא המ |

 (ה"כ ףד ט'השמ 'ר) "םימעט 'ב, יתורעה - ךללאמה (ט | ח
 -- ןםתֹא (ד .ב"בבו ב'שב ,ל"דשב ,ג'קמב ןכ .ףקמכ-רבעהיאוה 6 ₪

 .ליעלמ םעטהש יפל ,גתמ ילב - ץראה (ח כ .(ב"ע זי ףד ט'השמ) אכרמב
 -םינשאָרה ( .('מ ,אי תישארבל יתרעה 'ל םישרגב-ן5כדלע (ט +

 .מ"טב חנומב

  תצקב 'שה תחת חומה- םימב רָשאו (ח

 םילעפה לכ ןכ ירהש .'קוב ץמק, הרעהה תא יתטמשה- ועמשה (ה | ןי
 תפרשו (י .םללכמ הז אצי אלו קספה תעונתב ואב קוספבש

 בצמה | תלמ ש" העב ןיבחש | הארנו ל אמדקב אלו ,'טה בורב ןכ - שאב
 | ,ילכ, תלמל קוזח רותב 'לילכ,
 / םתמ לע קיחרמ יתא ןידמ השוד 'לח- ךינעל אי ןמ
 ,ץמקב ם ָך תויהל םיכירצ ה'כ ,זכ לשו חז ה"ורה פל -יקנםד 6 פי

 רשפא םוו ,טה'סה לב דגנ הז ךא ,םיראותמ אלא םיכמסנ םניאש יפל
 | - .םיכמסנ םהש דאמ
 .(א'ע הי ףד טיחשמ אכרמב -םתא (ד2 בר
 | .מ'סב חתפב 'פה- ראפת (כ יִדָכ
 אז" ףד ט'השמ קיספה יפל אכרמב -|'ה הס .חכ

 .הל ףוכת םעטהש יפל ,פ'טחב אלו חתפב 'אה-- תרחַא (זכ
 ,ל"ז ק"דרה םשב ש'מה פ'ע ןיאָושב ןהיתש 'יהו 'לה יתדקנ--ייָלֵה 0 בל |

 :בג) ע'פב הבית 'הח ביתכבש פ'עא ,יָנֹדֲא-ְלַה :הלמה תאירקו
 הנדכ פ'טחב 'אה תא אורקל ק'דרה תעדב ת'א לעב ןיבה הפיש ,יניעב טושפ
 הנתשנ הנהו .(האירקח תרטמ לעב וירחא ררגנ ,ש"מה וגישה םנחלו ,םלועל
 רבדמכ ותחֲאָלּו :ותמגוד אצמנו , יל ה :תויהל יואר היהש ,ונחנממ דוקנה
 החנה ידיל ל"ז ה'ורה תא איבה םירפטבש שבושמה דוקהו .יֵלְו 'ת ,(" ה
 .(ךרת .םייהלעדער סופד ולש שמוח יָנֹדְל --ַה :אורקל ,דאמ ההימתמו חרחמ
 .גתמ לע קיחרמ יתא ןידמ השוגד 'טה- שונאמ וכ
 הלמב ש'מ לעב איבמ םעטבו רוקנב  םיפולח העברא - .אתיו (א כ ול

 היכוהש יפכ 'בה הנהו .אָתִיַו 'ד ,אָתִיַנ 'ג ,אָתָיַנ ב ,אָחָיַו 'א :וז
 םלכ ראשהו ,ותומכ הכלה ןיאש ילתפנ ןבל אוה ק"דרה ןמו םיפולחה ןמ שמה
 לק היהי הקודקרבו ,סופדה ירפס בורב אצמנ 'נה .רשא ןב תערב םיקפוסמ
 הת אי ןמ ךופההיוב רצוקמה ריתעה יכ רז ד'ע אציו מ'ע (אתא= אתי שרשמ
 :קספהב ונממש ,תאי תויהל יואר ('ח ,ד הכימ חתאַת שע (הָתָאְי=נ
 ןב תמאב המיעטה ןכו ,ערלמ תויהל היואר התיהו ,( (ה"כ ,אמ היעש) תאֹיַו
 הלמה שרשש חיננ םא ,רצ לכמ ןוכנ םקודקד םהינש 'דהו 'אה הו תמעלו .ילתפנ
 לק איה ידה יפלו ('ד ,וט םיטפוש ןפָיַו מ'ע ליעפה איח 'אה יפל "האח,
 דקונמ ןכו ,הוקנה יונשב טעמל | ידכ 'דב יתרחבו (א" ,חי םילהת אָדָיַו מ'ע
 .ג'קמב םעטומו

 .לטיקבו - ב'בב ,ל"דשב ,ג"קמב ןכ .אמדקב אלו גתמב - ומֹּתִיָנ (ח דל

 0 .עשוהי
 ,םירפסה םורב ה'כ .אכרמב 'אלו - ךבזעא אלו (ה א

 ,(ה"וורו ש'מ) 'סמב שובשו ,ץמקב

 .ןוכנו ,י"כ המכב אצמנ

 -ץֶּמאו 6
 ןכ  .עיברב - הפותה"לככ (ז

 (ה'ג ,זמ לאקזחיב אוהש ומכ יֵתֹוחֲא ביתכה תוכ- יתוחא ₪ ב
 תא יתדקנ כ"עו ,'וה ינפל 'י תפסותב "יתויחא, הזב ירקהו .ךימוחאו

 תומשד 'סמה פ'ע אלמ - המוחבו (וט .ג'קמב אוהש ומכו ,'וה ןימיל םלוחה
 .ט'ב ,רי

 .מ'ס תמכבו ב"בבו ג'קמב ןכ - ינש (בי }
 יי ר 0 = .(ש"מ 'ר אלמ- לומתכ (חי יד
 .,רסח קרוש אלא וניא ץובקחש יפל ,הפר ילה -- םילָמ (ה ך
 אוחש יפל 'וה לע עטה - אשי 0 .י ריתי, יתרעה- ףיקה 0 |

 ,"רו י"כ לכב ה"כו ,אטשפ

 טירטלב לפנ לודנ שובשו .לצכ- ןורבה:ךלמ טהוהילא 0 ל
 ,"ןורבח-ךלמ םָהּוה-ל א, ןהב םעטוהש תורחא תואצוה המכבו



 םיטפוש

 שיש הארנו .(ב'ע ד'ל ףד ט'השמ) עיברל ףוכת אחפט םלועל רשפא יא ירהש

 ,םלשורי ְךֹלָמ :רחא תסונו ,יתנקתש הזכ חסונ :תואחסונ יתש בוברע ןאכ
 המנודו .רקיע ותושעלו םלכמ ןורבח ךלמ דירפהל םיעטמה תעד התיה ויפ לעש

 :םעטומ ,יאברעמל תוינשחו תונושארה תורבדה תרשעב ,ב"בב יתאצמ הזכ בוברעל

 אלש יפלו .0) םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רָשא

 ןורפח ךלמב קיספהל הרבס ןיאו ,"םלשורי ךֹלָמ , האצוה םושב יתאצמ
 יתאצמ הז דגנו ,"כ קוספ תמעטהמ תכרפומ ותדרפה םנו ,וירבחמ ודירפתלו כ'כ

 ,תרחא המעטה לש טטיצ םוש ילבו ,ב"בבו לטיקב "ןורבח:ךלמ םהוהילא,

 ,הנושארה תואב אמדק 'ת חנומב - םלשורי ךלמ (ה | .ןכ יתמעטה כ"ע
 | .ש"מ תודעב ירקו ביתכ ןאכ ןיא- ךדיב (ח .לטיקבו ביבב ןכו
 ,רשא ןב פ'ע שימ 'לב גתמהו ףקמב - הל אה"םיכלמה בִי אי

 .'סח בורב ןכ- תאמ יִּכ (כ  .('ג ףד ט'השמב הורו =

 .לטיקבו ב'בב ,וקמב ןכ- ןוְּבשח:ְךֹלֶמ ןוקיס לובג(ה בי

 בויארו ,ג'כ ,וי א'שדו ,זי ,אי ארפסד 'סמ פ'ע אלמ- הלועה (ז

 .ש'מ פ"ע מ'בב ןכו ,נתמ ילבו טושפ אושב -- -ךנֶעת (אכ .דו"בב ןכו צל ,ול

 ח'ל ,ד רבדמבב ש'מה איבהש 'סמה יפל רטח-- םתחפשמ ל (וט = רי

 .י"כ 'טה בורב ה"כו .ש'ע ,ומע םיכסהו ה'טרה םשב | =

 .('א םיטפושב) ורבחכו ,קיספ ןאכ ןיא מ"ס בורב - האוב ב (חי וט

 .מ'ט בורב םעטומ ןכ -ם לשוְךיב (גס = .לשיקבו ב'בב ,ג'קמב ןכו

 .(/י ףד ש'השמ אכרמב - הענמ ינבל (ב |

 חנומ םימעטומה 'ג ןמ וניא ןכש ,(חנומב אלע ףקמב - לאיתיב (גי הי

 : ילטיקב ןכו = .'סמה פ"ע

 ."כ בורב ןכו ב"בבו

 אוה ןוכנ ש"מה תודעב םירפס תצקב אצמנה גתמה -- גלקצו (ה פי

 לטיקב ןכ - ןֹופֶצִמ (די .('א ,ל א'ש ףקח חנומב לק תיארב

 :תסמב רסמנ על .ש הלעמל- לאתשאו (אמ  ."כ בורב ןכו

 < לחתו .'וכו ויחא ודריו ,(םש הערצו לואתשא הלפשב 'יסו .םיאלמ 'ג לואתשא,

 .שובש ק'סמבו .רסח הז אצמנו ,'וכו ומעפל 'ה חור

 'סמ פ'ע ליצכ--רבד תאו (וט .הפר ל'צכ- השמ-דיב (ב אב
 - עָּברא (חי | .ו'צר א'ואב 'ר לבא ,'סה לכב ןכו ('ג קוספ) ארפסד

 תקולחמ איה יכ ,'ץמקב 'בה א'סב, יתוריעה ,ב"ויכ פ'סב םיאבה לכבו הב

 .עירכהל ןיאו ,םירפטב |

 ."ס לכב ףקח גתמב- וצבדי] (אכ
 יתא ןילמ הפות = ילח--ונל (טכ

 .ףכו ,-םחלשי 0 בכ
 .מ'ס בורב ןכ-- הנה (אי

 .י"כ בורב ןכו ב"בבו לטיקב ןכ .קיחרמ

 גיל לאקזתיב סופרבש .יסמל םאתחב םירפסה לכב אלמ- אוב ( וכ

 תירביתא (זט אב" 'ב תומש ש"מ 'ר; ד"פ איבהש י"כ 'סמה דננו

 .לטיקב ןכו .(זי ףד ט"השמ) אכרמב - ' 1

 .ב'בב ןכו ,םיאלמה ןיב הנמנ אל ןכש ,רסח-- ותא (ךלואוו 0 דכ
 :םוקמבש ,'סמב שובשו ,םירפסה לכב רסח--ותא (ודבעו) (די |
 לטיקב ןכ .אמדקב - ורחב (וט (ו ,וש ותוא רבעו :ל'צ ,'ותוא ודבעו,

 .ש"מה תודעב םירפסה בורב ןכ- תותאה (זי
 ורבקיו (גל  .ד'פ 'חה י'ע הנקתנש יפכ ,'סמה פ"ע רסח - בשי (הי
 .'סמב הנמנ אלו ,םלכ םירפסה לכב רטח - ותא

 םיטפוש

 ,ל םירבד) וער וילע דיגיו ,לטיקב ןכו י'כ בורב םעטומ ןכ - ימ (א

 אשב 'עה- ךנֶעת (זכ | .שסב ףקה גתמב -וצצקינ (ן | .(ב"

 .(א"כ ,בי עשוהי ל"נכ) טושפ

 ן 7 .לטיקב ה'כו .חותנה 'יפע חרכומ ןכו י"כ תצקמב עיברב - ראה-לא (א

 .ש"מ 'יעו ,'סמב ורסמנש "הב ןיריבס 'ג, ןמ רחא הז -- םב תכלל (בכ| |

 |  .לטיקב ןכו י"ב בורב ןכ - חיָנֹה רָשא (א

 (ש"מ 'ר תוקלוחמ תורסמה םגו םיקלוחמ םירפסהש רחאמ - ד ךּפנ (אי

 .ץמקב חסונה לע ריעהלו ,רבעב ןירכ זותפב םינפב דקנל טפשמל יתבשח

 .(ש'מ '3 םד רנ חסונ לע יתוריעה - םָד רג (אכ |

 'תה חתפב - םיִתמחְר (ל = שמ 'ר .אלמ ליצכ - הנינעת (טכ | ה

 | 0 = 0 מ"ס לכב

 ."כ בורב ןכו ב"בבו לטיקב היכו .ץמקב וה ל"צכ -- שרגאָו (טה ו

 - היהָא (זש .(ה'ס ףד ט'השמ 'ב מ'סב ףקמב - ןידמ-ף כב גי

 .לטיקבו ב'בב טעטומ ןכ -ןועדג חקיו (זכ  .(ש'מה דנע מ'סב גתמב 'אה

 - .חותנה יפל רבתסמ ןכו
 והָע ר ןעיו (די .הלע יתוריעהו ,'סמה פ'ע הפר 'כה-םהיכרב 0 | ן

 -ןועדנ (טי .יתאצמ אל סירטל תחסונ ,מ'ס לכב םעטומ ןכ--במ איו

  .מ"סב ג'לתב

 .מ'סב ןכ - הל ברָ .לטיקבו ב"בב ,ג'קמב קיח גתמב - וא רקָּיַו (מ

 ןכו ,לטיקבו ב"בב ,ג'קמב םעטומ ןכ--וברח רע נה ףלשיאלו (כ

 ותאריל אלו םרהה תפילש תעינמל םג םעט שמשמ "רענ ונדוע יכ, = .ןוכנ
 ש'מ 'ר) .'סמב ורסמנש ,"ורמאיו ןיריבס, .ב"ימ דחא ה --רמ איו (אכ | .דבלב
 וירחאלשו הז ונמנ 'ד ,חי ןמיסב .רטח ל"צכ- םהל א (גכ  .(תוטמ ףוס

 ,'ארפסב םירסח 'ו, ןיב
 .( קדר '9 קורקדה דג אוהש יפל ,וילע יתוריעה-- הָּבר (טכ

 ל'צכ - םידרוי (זל | .אטשפב אלו חנומב ליצכ - םע"הנח (ול
 - אופא (חל | .(שימ 'רע ז"כ ,ט א'שב ורבחו ,'אלמ 'ב, וילע 'סמת ,אלמ

 | 4/י ףד ט'השמ 'ר מ'סב אכרמב- םיִשארה (כ

 יטמב םירחא תומוקמבו ,"ופא ןיביתכ 'דו ,כ"כ " הפיא, 'סמנ בשיו 'פל הרסמב

 שוחל ןיאו . .'סמב רכמ אל 'אה רחא 'יב 'אופיא, לבא ,'אופא .אראשו .אצמנ

 י םיאלמ רותב ') ילשמ לשו הז תא ולש ןוקיסקלב איבמה טשריפל

 .(שימ 'ר "םָחלג, חסונ לע יתוריעה (המ =

 'ר) ןוכנ ןכ ,לטיקבו ב"בב ,ג'קמב ןכ .ףקמב - םיתשלפ"דיב = ר
 הנתה לבא ,ףקומ "דָיְּב , לכש ללכ והשע ל"ז ה"וורה הנהו .(ה'פ .ףד ט"השמ
 בקעי ךיב ומכ ,םימעטה תנוכש ןירמ ךלמ םעט וב לופי אלשכ קר רמאנ חוש

 םירחא .םימרוג דוע יתאצמ הזב יתקדקדשכו .ימלדעה והער ליב ,הנב

 ריב :ומכ ,תורבה 'ג תב ל"ר ,הריבכ הלמ ךמוסהשכ (א :םהו ,ףקמה .לוטבל

 - ששחב (ג ,('כ ,גכ א'ש) ךלמה ריב :ומכ ,העידיחיה ינפל (ב ,לארשי דיב ,רמתיא

 .ףסוי דיב :ומכ ,לונס םעטב (ד ,('6 ,בי אשת ארסיס ריב ומכ ,העלבה
 ,אי א'שב ורבחו ,"כ ןיביתכ 'בג וילע 'סמנ ,ליצכ-- בוָשהילָכְּכ שט
 | | .לטיקבו ב"ב ,ג'קמב ןכו
 ורסמנש ב"ה ה ןמ דחא אוהו ,"ורמאיו ןיריבס; יתוריעה - רמאיו חט או

 ןאכד 'פמה פ'ע אלמ - בורה (הכ  .(תושמ ףוס ש'מ 'יע) הרסמב
 תיל, רסמנ ו'כ ו הלעמל .רטח ל'צכ - הלע (אל  .'ב ,אי בויארו
 ."כ המכב ה'כו | .'ז ,וט אשד 'סמה פ'ע ' רסח - ךאב (1ל | .'אלמ
 תורחא תואצוה המכבו סירטלב האצמנש המו ,השונד ליצ 'בה- יתב (הל
 .םטועמב םילטבו קיפמ ילב "הָה א , םיחסנמה םירפסה ןמ בברתשנש לינ ,הפר

 אליממו ,חותנה יפל אטשפ יאדו אוהש יפל ,"ה לע םעטה - התיצפ יבא ול

 | .לטיקבו ב"בב ןכו .השוגד 'פה

 | רמאיו (ה | ..ש"מה פ"ע יקעצאו, חסונ לע יתוריעה -- קע זאו (ב בי
 רי 00 7 .ןכת ,לטיקב ןכו ,"כ 'ס חמכב ןכ .קיספב - אל

 יתוריעה ןידכ אלש קרושהו ןידכ שנדהש ול םימודבו המ - דלויה (ח ןי

 ןיריבס, יתוריעה-- אבי (בי  ,'שנרה םע קרוש, וא 'ץובק 'ת קרוש;

 עשוהיד 'סמה פ'ע אלמ ליצכ - לואתשא (ה כ  .ינימש 'פר 'סמה פ'ע "ואבי

 | .נ"קמב ה"'כו ,ן"ט



 א לאומש |
 הלעמל 'סמב טמשנש :אוהו ,'ורמאו ןיריבס, :יתוריעה -- רמאיו 6 = *ךי

 'רכ אי אלא בשח אל ןטרפבו ,"ורמאיו ןיריבס ב", הרטמש (ו'ט ,א = =
 יפד ג"סמב הנמנ אל- הז ירחש ,ל"צכו .,מ'ט לכב אכדמב = אָלו (ךי אש'מ
 ,םיאצויה ןיב. םיטפשמ
 'סמה פ'ע חתפב - זע (חי  .חוחנה יפל ןוכנה אוהו ,"כ תצקמבו
 | | ,מיּס לכב ןכו ,'ז ,טמ .תישארבד
 ,(ש"מ 'ר) יידו י'כ בורב אלמד אלמ - ויתועורז (דיי  ןפ

 -לא 02 .וש'מ 'ר הפר 'נתו גתמב 'בה- םיִתֹׂשחְנַב אכ זמ
 ,לשקבו ב'בב 5 קמב ןכו .,עיברב אלו אטדקב - רענה

 | | .מ'סב טושפ אוטב 'הה - ילדהָיְהְו = ןי
 ןכו = ,לטיקבו ב'בב םעטמ ןכ- לארשי יטבש -ךותב א וי

 ורמאיו (טי :"כ בורב ןכ .ףקמב - ןד"ינבמ (זט | "כ בורב
 ןכו ,שסב ףקמ - ןהכה (כ .ה לאה 'סמ פ'ע השונה ילה -- ול
 | .גתמ לע קיחרמ יתא ןידמ השונה | ילה - וחקל כ ב
 ,רבתסמ ןכו ,לטיקבו ב'בב םעטומ ןכ - וניליו ותשיו ולכאיו (ד טי
 ןמ וניא ןכש ,אלמ - בטייו ו = .רופסה ץפחל רקיע העלהש יפל | \
 -הכל (אי .(ש'מ 'רע :ה'כ 'ב םיכלמד הרסמב ונמנש ,"אנשילב 'י םירסח 'ג
 .ןוכנ | ,לטיקבו | םיבב ןכ- אג

 ,סיזנעיטּפיל ך"נתבו ג"קמב ןכ עיר ךשיא (ט

 .(ש"מ יריצב .ל"צכ - אָצֹיו (הכ

 הללו < 3 לשיקמ ח ה'כו ;(שימ 'יע 'טמה פ"ע פ'סב חתפ-ףַסַה (זכ
 = 22 | .מ"סב דבל :ק"ו נתמב
 ביבב:ןכ .רבל ק'זב םיטעטומו ץמקב ןיווה -- - החלש החתנאו כ

 ןכ- ינב םָקיִחא לוקב גי < .לשקב ןכו ,"כ 'סח ּורב ןכו
 ילארשי ינב,- גיקמבש אלא ,"כ בורב ןכו ב'בבו סיזנעיספיל ך"נתבו ..ג'קמב
 .לשקב ןכו "כ 'ס בוב ןכ-םָש וכרע-רשא (בכ -  .םיפקומ
 רבתממ - ןכו ! לשקב | :ןכו ,"כ 'סה בור פע קיספב - | םתארקל (הכ
 ט"השמ) קיספ ינפל  ןידכ אכרמב תויהל יואר .אליממו ,העלבה .ששח םושמ
 הארנ ,סירטלב ז'עש הרעהה - ול חיו (אל .לטיקב ןכ הז ףאו ,(" ףד
 ..דגנמ (דל < .א'כ ,טכ .בויאל תכישו ,ררסמה תועטב ןאכל  הבברתשנש
 ט"השמ) קיטּפה ינפל אכרמב -- | יָה ףניו (הל .(ש"מ 'י) = בגנמ א'טבו
 לכב היתאצמ ןכש :יפל "תפר 'דח, יתורעה-- והפידרה (גס 4 ףד
 בורב | סב ליחיישנא (דמ) .שנדהל .היואר .התיהש פ"עא ,תואצוהה
 יי 0 | ..לטיקו ב"מ םהמעו מ"ס
 .ןוכת - .סיונעיספולבו לטיקבו ב'בב ,עקמב ןכ .עיברב- המפל 6 אכ

 ןכ .אכימב = אָל (חי = .ןוכת ,לטיקבו ב'בב ןכ .עיברב -ימ (ח
 -:הלטמָל ..ןוכנו לטיקבוב'בב ןכ - רש א (טי .י'כ 'סח בורב ןכו לטיקבו ביבב !
 ידח ןמ ם'א,-ןיב .הנמנ הז ז'כ 'יס א"'ואבו תכרעמב ןכש ,'סמה פ'ע קריחב 'לה
 שמ "ר ןיפולחב שובש שיש הזמ האר ,י"ב לש עירכמ בורב ה"כו ,"ערלמ דח

 א לאומש
 שילע  יתודיעהו ,תואהסנ ינש שי 'תה דוקב-.ינַּתרכ (אי א

 יפו ,רסח 'בו אלמ 'ב 'ד, רסמנ ץקמ 'פ ג'סמב - ויתאבהו (בכ
 רבדמב) ץראה לא ויתאיבהו ,('ט ,גמ תישארב) [ויתאיבה] (ונאיבא) אל םא
 א לאומש) 'וכו הארנו ויתאבהו ,(ו'ט ,חמ היעשי) .וכרד חילצהו ויתאבה ,(ר'כ ,די
 רקיע לכו ,ןידוי 'ב םיאלמ חרותבש םינשהש רחאמו .'םיאלמ יארתב 'ב ,(ב'כ ,א
 וניבה ןכ .כ"ג 'ו יאלמ םיאיבנבש םינשהש יאדו ,םלוחה רחאש 'וה אוה םנורסח
 ,םלכ םירפסה לכ דגנ הז  .'ויתואיבה, היעשיבו לאומשב וסיפדה כ'עו ,ד "וב
 ,"רו "כ המכמ תואחסונה ץבוקבו .םהינשב 'וח תא .םיריסחמ םלכ ןכש
 המ ,'ויתאיבהו, םיחפנמה תא ריסנו ןובשח אובנ םאו ," ירסח םהב המכ אצמנ
 היעשיבו ,מ"רמ 'ב רנג ח'רח י'כ ד" רפסמ לאומשב אצמנ זא ,'סמה דגנ יאדו אוהש
 רטמנ ד"כ ,די רבדמבד ק"סמב הנה הזל ףסונו | .מ'דמ םהב דחא אלו ,ח'דח םבור
 ,תחא 'י רטח םיאיבנד 'בבש ,הזמ םידמל ונאצמנ ,ףידוי 'ב אלמ 'בו זידנ; :הככ
 ל"רש יאדו כ"א .הינש " י ןורסחב "ות איבה , חסונ םוש אצמנ אלש רחאמו
 ."םירפח יארתב בי ל'צו ,ץקמ 'פד 'סמב .שובש שיש לילעב חארנ ז'כמ ..'ויתאבה,
 | .ןאכד 'סמה פ"ע רסח-- והאבתו (דכ

 ל" כ'כ 'ב 'ר + תוללע :א'מק םילהתד 'סמה פ"ע רסח -- תוללע 0 ב
 .תלילע םיבותכ (ז"ו ד" ,בכ םירבד) םירחאה םינשהו ,( (םילהת לשו הז =

 לה שה לע יתוריעה - ולדח (ה .לטיקבו סיונעיספילבו ג'קמב ןכו
 םהמעו ,םיקיודמה בורב חנומב - רֶׁשֲא (די ,מ'סב ץמקב - ומדי (ט
 ג"קמב םעטומ ןכו .לטיקב ןכו ,ל"'צכ - ךלדחקו (זט .לטיקו ב"ב ,ג'קמ
 ףל הקו תמעטה ירהש ,ףקמה טמשנ םתשלשבש אלא ,סיזנעיספילבו ב"בבו
 .המעטהה יקח יעדויל עודיכ ,א"א

 .חותנה פ"ע ןוכנה אוהו ,לטיקבו ב"בב
 הירחא ןיאש ק'לת ןיא ירהש ,חרכומ אוהו .לשיקבו ב'בב ןכ .זלתב -יכ (דכ
 השלש אלא םעאש .םטועמב םילטב אמדקב אול םימיעטמה םירפפהו ,אמדק
 | | .גילתב יֿפ "כב םימיעטמה םינש םהמו ,הלאכ
 לטיקב ןכו אזי ףד שהשמ גתמה ינפל אכרמב- 'ה ףס"ו(ח }

 .(ש"מב 'ר) "לא א'ס, יתוריעה-- תא (זס .סיזנעיספילבו
 מירל דוקנה יכרדב 'ר/ היל ,אכ םיטפשמל ג'סמ פע אכרמב-- אל 6 יד

 אז"כ ףד ט'השמבו .'כ ,בי תישארב ה"וורל לכש םושבו ,ב'ע ביל ןדקנת
 ,(דיכ ,בי א"הד ש"מ 'יװ 'סמה פ"ע 'ר רטח - הנמשו (וס "<.מ"סב ןכו

 ןכו ,י"כ בורב ןכ - ול | רֶמאו (ט
 .,מ'סב ןכ -םעהדלכ תֶאַמ (נכ

 ומחול שמ ייק 'ז ,א.םיטפושד 'סמח פ'ע רטחד רפח - והאביו (א ֹח
 יב בע בא | ,(ן'כ ,וכ

 'י) 'סמה פ'ע ליצכ = תֶהֶא (  .מ'ס .בורב רפת - ונעדוה (ב }
 | .ו"כ בורב ןכו ,ב'בבו לטיקב ,ג"קמב .ןכו ..(ש'מ |

 קז אובל א'א ירהש. ,שובש אוחו ףקוב ג'קטבו ,עיברב - לאומש ( ן
 ' ל"ר "ארפסב .םעטב 'ו, רסמנ (דזי וט) ןלהל ירחש דועו .לונס ינפל

 .המ דבל ןכ הלוע םרפסמו ,ףקב 'לאומש רמאָיְו, םימעפ
 ןוכנ ןכו ,"כ 'טח בורב ןכו ,ב'בבו לשיקב ןכ | .'לתב - לודנילוקב (י
 03 ,תורגסומכ "אוהה םויב, םילמהש יפל ,חותנח יפל
 בורב - וניתמחלמ (כ | .לטיקבו ביבב ,ג'קמב ןכ-- וצבקתָיו (ד ך

 | אי ." אלמ 'סח
 התמ אטשפב 'אלו ,חותנה פ'ע לצכ-- לאיבא"ןב שיק ומשז א 8

 ייב-- שי (בי ןכֹו ,השוגד שב - םֶש (| .לטיקבו ב'בב ןכו .ףקח
 לשיקבו ב ב"בב ,ג'קמב כ .ק'זו גתמב - הנ 06 .קיחרמ יתא ןידמ השוגד
 / | | | .סיונעיספילבו
 - תותאה (ט ןכו 1 .מ"סב ןכו ,הרסמה פע רסח- תרְבֹק (ב 5

 .לטיקבו ב'בב . גיקמב .ןכ .תנומב - רֶׁשֲא .'סמה פ'ע אנינת 'ו אלמ
 יי .מ"ס לכב ןכו ,ל"צכ .אטשפב -- רימו (חי
 ב'בב ןכו | ,'ח ,אס היעשיו 'ז ט עשוהיד 'טמה פ'ע רסח - תרכא (ב אי

 אל םלועל ירהש ,ףקוב אלו ,עיברב- תרחממ (אי  .לטיקבו
 ב"בבו סירטלבו ג'קמב התושנדו ,הפר 'בה-- ךותב .לוגס ינפל ףקז אובי
 .שובש אלא הניא

 .מיס בורב ןכ- רָשא (ךי .(ש'מ 'רכ " רסח- םובשיו(ה ךי
 | 65 יד ףיסב םלכ, הרעהב יתנקת- שמכמב (ב | וי

 - הריצפה התיהו (אכ  .מ'ס בורב קיח גתמב-קפאתא] (בי =
 דחא םשל דחי םילמה יתש תא ובשח םימיעטמהש יפל ,םירפסח לכב םעטומ ןכ
 תחאב ונרודב .אצמנש רחא יתמאה רואבה ונל ררבתנ םויכו ,הזחשה ילכ הזיא לש
 בתכב :חורח וילעו ,לזרב לש ןטק לקשמ םילגנאה תזונשהב י"אב תושענה תורכמה
 םוגרתב ןכ םנרות רבכו .לקשה תישילש ואצמו הרוהי ןב ולקשו ,'טיפ, ןשיה ירבע
 .ה"ע שאוהי םוגרתב תידיאבו ,היפלדוליפב 17 .תנשב רואל אציש תילגנאב ך'נת

 -- א



 -ב לאומש

 !תונשל ןיהי הז ימ ךא ,םיפ הליצפה התיהו :םיעטהל אופא יואר הנהו

 אלש א"וסנב גהונ קיחרמ יתא ןיאש יפל ,ןוכנ ןכו ,ב'בבו לטיקב הפר 'פה-םיפ- |

 | .(29 דצ א"ות 'ר/ נתמ םוקמל

 אלזאו אמרק ינפל הימרנל א"מ דחא הז - ןדובכײֵא יחא 6 די

 םיעטהש 8 דצ 'ט תרבחמ ח"כב ל"דשרו ,ט" ,ד הימריד גיסמב ונמנש

 יפל תרשמב םעטוח אל 'יחא, תלמ םגו  .וז הרסמ ונממ המלענ ,ק"לתב דובכייא

 בש *סחניפ ןב,ש קפס ןיא ,סחניפ ינב םהינש בוטיחאו דובכייאש פ"עאש ,חותנה

 תלמ היואר כ"עו ,(א'כ ,ד הלעמל) רבכשמ סחניפל ןבל עדונה ,"דובכייא; לע

 תישארבד 'טמה פ"ע ל"צכ - ולשב  .םש ל"רשרכ אלדו ,רזפב הקיספהל "יחא,

 ,וכ ',ד"י ,ז הימרי ,א'כ ,ג ,ד'כ ,א א'ש ,ט'י ,אכ םיטפוש ולש ח ,הרסמש 'י ,טמ

 הימריו קוספב 'ב א"כ ,אכ םיטפוש) וליש 'גו ,(םהמע הזו ,'ס ,חע םילהת ,'ה ,אמ ,'ט

 לע םש ש'מה ריעה הפיו ."הלש ראשהו ,(" ,טמ תישארב) הליש 'או ,(ב"

 'חו ל"צו, וב ל'צכו ,ומצע ש"מב ס'ט בוש לפנ ונוקת רחאו ,'סמב לפנש ס'ט

 אוהש וטכו "ב תצקמבכ ףקמ - םיתשלפ (אי .'ביתכ ולש (הנומשוכ)

 ךותמ ורמא םיתשלפהש ,וב עטשנש יפל ,ןינעה תא לקלקמ עיבר לבא ,לשיקב

 ץמקב- בצַמה (וט  .םיאצוי םירבע הנח :רמאל םהב ואבחתהש םירוחה

 .לטיקו ב"ב םהמעו ,מ'ס .בורב

 ביתכה יפל הברדאו .ירקה רחא ךלוה םלועל דוקנהו ,ט אלא תארקנ ש ןיא ירהש

 .םירפסח לכב תאצמנ ךא ,(א" ,ד לאופ .ושוע ןמ ׁשֵעִיַו :תינמי התיה יאדו

 חנומב - ןתנוי"ל א (גמ  .הילע יתוריעהו ,'סמה פ'ע הפר 'וה-- הזבנו (ול

 תרבחמב ד'פ 'חה תרעה 'ר) 'סמה פ'ע 'י רסח - ל'צכ -- ףָסֹוי (דמ .ט'סב

 .פ'סב חתפ חסונ לע יתוריעה- לָכימ (טמ  .(ףסי ךרעב ג'הסמה

 םירסח 'ע ןמ דחא ז- ללעמ  .'פמה פ'ע ערלמ - התיכהו (

 'אב גתמה - ךפס א (ו .ד"בב ןכו .'כ ,ב הכיאב ורסמנש "אנשילב

 (ט'כ ,דק םילהת ף סת ד'ע ף סא יריצ םוקמב ןטק קריח אוה קריחהש יפל

 דגָנ (ל | .חתפ 'מל ךימסד לכ :'ז ,דכ רברמבל 'סמב - גַנֹא (ח .(ש'מ 'רע

 ףסי-אלו (הל  .ןכנו ,לשיקו ב"ב םהמעו מ"פ בורב ןכ - יִמֹע ינקז

 .חותנה יפל ןוכנו ,מ'ס בורב ןכ  .אלזאו אמדקב - לאומש

 .מ'סב דבל ק'װ גתמב -ושדקתה (ה זמ

 | = אנ"כ ףד ט"השמ 'ר)

 ץמקב "ה- תָיְלג (גכ ."תַנמ , חסונ לע יתוריעה - תָנמ (ד ןי

 ןאכ ןיאו ,הימרגלה תרשמ אכרמב - ונְרךשעי (ה 2 = .תומוקמה לכבכ

 .ז"ל ,חי ב"מד 'סמה פ"ע רפח - ודגיו (אל  .מ'סב אצמנ אלו ,קיספל םוקמ

 .הרתיה = איה "הו ןידכ שנדה יכ ,'  רית, יתוריעה - ויתימהו (הל

 .ד"ובב ןכו .'אלמ תיל, ר"ל קוספד 'סמה פ'ע רסח ל'צ- בדה (ול

 בורב ןכ - לָכוא אָל (ט ל = .חותנה פ'ע אטשפב אלו אמדקב -- יתשלפה

 | 7 .מ'סב ןכ הז ףא- יתיסנ אל יב - .מ'ס

 - בשי (ט  .מ'סב ןכ-דלָּכ תא (6 .מ'סב ןכ- רֶשֲא 6 טי

 תשבושמ ט'י ב'ש 'סמו ,ארפסב םיאלמ 'ח ללכב וניא הוש יפל ,רסח

 .'סמה פ"ע ורמאו ןיריבסד םיקופפ ב"מ דחא חז- רמאיו (בכ  (דנ

 םיאלמ 'ג, רסמנ 'כ ,ט" 'יסב הנה .אנינת " רסח ליצכ-- םאיבנב (דכ

 ,ר"כ ,טי ,ב"י ,י םהו ,םירסח ראשהש אצמנו .ו'ט ,חכ ,'כ ,טי ,א"י ,י םהש ,'אנשילב

; 

 ' .ההימתמ 'שה לאמשמ הדקנה - שעיו (בל

 .- בֶסניאְל יִּכ (אי

 רטח םינורחאה םינשהו ,ש'מ לעב תודעב האמדק 'י רסח ןושארהש אלא ,'ו ,חכ

 ,א"ל ,גכ הימריב אוה 'גה ,'כ'כ ג, ר'כ .טי לש זע רסמנש המו ,מ'סב אנינת 'י

 תוניגנהו דוקנה יכרד 'ר) 'סמה פ"ע לגסב 'מה - יתאטחיהָמו א

 .טעעגננ2:108 6614 וקודקדב ל"דשרכ אלדו ,(ב" ףד ,זפקת אנליוו

 תרשמ ןידכ אכרמב -הָנֹה (א כ .מ'סב ןכ --יִכ (| .1גתפטמ ןטקעגנסג 3

 ר"וב תאצוהמ ץוח םלכ םירפסה לכב ליעלמ - יצח ה (זל (ול | .הימרגלה

 םירפסה לבא .םרבא הנקמ לעבו ןדקנה י'בהי םשב ה"וורה 'יפע ערלמ הוסיפדהש

 דגנ אוה םו ,'סמב רבד זע רסמנ אלש רחאמ ,םטועמב םילטב ןכ םהב ואצמש

 התיה 'צהו ,קריחל תונתשהל יואר יריצה היה ערלמ היה ולאש ,דוקנה תטיש

 .ההומת ללכב וז הלמב תיערלמה הטעטהה אלה הז דבלמו .יִצִח ה :תשנדנ

 .םילמש (ר'לק % נ'הלחב) ול שדחש ללכה י'ע הבשיל רמאש ןהאסרעכייר מ"רו

 ,יליפשמ ה ומכ ,תפסונ " םע העונתב תומיסמשכ םג , ןה ערלמ םלועל תויערלמ

 ןיב ,ץֶח תלמ יכ ,םולכ רמא אל ,(תבָחֹא ןמ יִּתְבַהֹא כ"אשמ) ינכוש

 ,"ץצַמ ,ל הבחרתנש חינש ןיבו ,םיקדקדמה בור תטישכ ץיִצַח הרקיעש חיננש

 ל"דשר טילחה ןכו .רורב הח ,תיערלמכ אלו תיליעלמכ הנודנ ,גרעבנייטש תטישכ

 .ליעלמ הלמהש ק"דרל לולכמה ןמ היארב (8 רצ 'ט תרבחמ ח'כב)

 .(אציו 'פבו ןאכ שמ 'ר אלמ- לומתכ (ו אכ

 .מ'סב ןכ  .עיברו ףקמ גתמב - דח אדְוַּב (כ בכ

 .תותנו יפכ ןוכו .שסב ףקװ חתמב- דודל ודָניו (הכ וכ

 .(ש"מ גתמ ילב - ףדרמ (חכ

 .(ש"מ 'ר) "אלול א'ס, יתוריעה - ילול (הל הכ

 .(דױבו שמ ירקו ביתכ ןאכ ץא- ךביא (ח ןֶכ

 שרגב- חֿפתסהמ (טי .'ארפסב רסח 'ל, :רסמנ ר"ל 'ב ק"סמב

 .מ'סב חנמב - ןֶכ (ד כ + .ליעלמ אוה ירהש םישרגב אלו

 ,(ז י םיטפושל יתרעה 'ר מ"פ בורב ףקמב - לואש-דיב (א זכ

 .(ש"מב 'רע ב"ב םהמעו ,מ'ס בורב הפר 'קה - ינשק בל

 לע יתוריעה-- יננע (וט ."אחרטב ץמק, יתוריעה - ינתימר (בי

 .ארפסב םיאלמ 'ג ןמ דחא הוו ,לצכ - םיאיבנה (וט  .יִנָנע חסונ

 .לטיקבו ב'בב ןכו ,ףקמב קוספב םהיש - םיתשל פ-דיב (טי

 .(שימ 'רע 'ז ,וט אשד 'פמה פע רסח ליצכ-ילא ךאב 0 כב

 ,אלמ-- אובי (י

 ליעלמ 'ל, ק'סמב רסמנ ג'קמבו .מ'ס בורב ןכ - וכליו ּונֲהְנִיַו (ב

 היגמחו .ש'מב הפי הראבתנ 'סמה תנוכ הנהו ."וכליו וגהנָיְו ערלמ דחו

 םש ספרוהש ,קוחצ ונל השע כ'עו ,םעמשמכ ערלמו ליעלמ ןיבה ג'קמה לש

 רסמנ ןכש ,נתמ ילב אליממו ,ליעלמ - יכנא (גי .(!ט'יה לע ףקמ ונהנ'ו

 ילב- העבשה (וט = "כנא ףח א"מב היתוכד ףסאו ףקז לכו םעטב 'ה, וילע

 ק"לת ןיד הז ירהש ,הנורחאה תואה לע םשרנש פ'עא) ליעלמ םעטה יכ .ותמ

 והומכ ןודנו קיספמ חכ אב אמדקהש יפל ,קיחרמ יתא ןידמ וירחא שיגדמו (םלועל

 ןלהל לד הֹכָּכ ,ג'כ ,אכ תישארב) יל העבשה | :ותמנודו ,הז ןינעל

 'ר אכרמב - רשא (זט 32 הרעה 'ה רמאמ דוקנח תקלח 'ד) ('ד ,ע

 רֶשא (בכ  .ןכת .מ'סב ק'לתב - כ (ןי .מ'סב ןבו ,("כ ףד ט'השמ

 .'רובב, חסונ לע יתוריעה - רוכב (ל = .םיקיודמ בורב ןכ - וכלה

 .לטיקו ב"ב ,ג"קמ םהמעו ,מ'ס בורב אכרמב -- ףֶלש (ד אל

 ב לאומש

 אלמ חו- םירובנ (זכ .(רובו שיש רסח ל'צכ -והקבדה (

 ג"הסמה תרבחמ 'ר) 'י עשוהיד 'סמה פ"ע רסחה אוה ה'כ קוספ לשו וירבחכ

 .ב'בבו לטיקב ןכו .(וכרעב ד'פ 'חה תרעהב

 וירבחו .סמה פ'ע םיאיבנב ןכ 'ר םחו ,ד רסח- לאמשה (שי ב

 .(ה"וור טי ,ט היעשיו ,ט"מ ,ז א'מ ,ז"מ ,טי עשוהיב

 'ה תילאערזי :'סמה תכרעמב רסמנ ןכש ,'י רסח - תלאערזיה (ב ָך

 ,רוד םש (ל'צכ) לעיו ,םינב רודל ודליו ,שיכא םע דוד בשיו 'יסו ,(ל'צכ)

 יתשו לעיו ,ביתכ תלאערזיה ודליו בשיו .דיוד ינב ויה הלאו ,ובשנ דוד ישנ יתשו

 תרסמו .'רסח 'ב, ק'סמב ז"ע ױסמנ ןכו .'כ תילאערזיה הלאו ,'כ תילערזיה

 | .תשבושמ לטיק

 .אכרמב - 5וד-לא תשבדשיא (ה  .אלמ ל'צכ-ריסיו (

 .(ב'ע ו"ט ףד ש'השמ) 'סמה פ"ע יונש םהב שיש תומוקמ 'ז ןמ דחא הז |,

 ןמ אבסנ אתיימק אתוביתד ןילמ 'ג ןמ איהו ,חתפב 'הה - התיית (ב

 ,אמדל אוהש יפל ,'תב טעטה- התא | .(אק "ס א'רא) "אנינת

 - ב--



 ב לאומש

 - רצְיְרִלַמ .מ'סב עלתב- הלשיו (אי | .'סמה פ'ע רפה - יסָבי (ח
 .אמדק אוהש יפל 'חב םעטה -וחשמ דיכ (זי .(ב"ע ז"ט ףד ט"השמ 'ר) אכרמב
 "סמה פ'ע ןכ  םיבותכה םיאיבנב 'גה ןפ רחא ה- אזעו 0 |

 ס'טחב - םילַצלצבו (ה .מ'סב ףקװ חומב בדניבא (ינב)
 .לטיקבו גיקמב םעטומ ןכ - רוש חבזיו (י .(ש'מ
 ןורסחב "דוד ידבע לא, וסיפדה דרב- דוד לא ידבע לא (ה }

 ועיתסנו ,'לה ןורסחב "דוד ידבעל,  וסיפדה 'ח קוספב ןלהלו ,'לא, תלמ
 הפיטוה ,"רוד ידבע, השמח 'סמה התנמש רחאש ביל ,אי ,א םיכלמד 'סמה ןמ
 לע ךסמנש הממ דועו .(ח"י ,ג הלעמל) 'ידבע דוד א'מב היתוכד לאומש לכו,
 תמאבו .יז ," א ה"רבש ותוא לע םג רסמנ ןכו 'תיל, :'ח קוספבש "יודל ידבעל,
 ,ןכ חרכומ וניאש ל"נ ז"כבו .הרטפהב ה"וורה סיפדה ןכו ,י"כ תצקב ןכ אצמנ
 םידקהל לאומשב ןונגסהש ונייה ,'היתוכד לאומש לכו, הז ןושלב הנוכה רשפאש יפל
 ןיא ןכו .םשה לע וחפסנש סחיה תולמ לע ללכ חינשהל ילבמ , 'דוד,ל "ידבעג
 "דודל, ןאכש יפל ,'תיל, תומוקמה ינשב "דודל ילבעל לע הרטמש 'טמה ןמ היאר
 אצמנ *(רטח) דודל ידבעל, יכ ,'סמה הרטמש רשפא כ"עו ,אלמ ה"דבו 'י רסח
 - ויתחכהו (די  .תחא םעפ קר אצמנ 'דיודל ידבעל, ןכו ,תחא םעפ קר
 יע התנמש ,'סמב םירסחה ןיב הז הנמנ אלש יפל .אלמ "ויתחכוהו, וסיפדה ד'וב
 ירהש ,םלכ םירפסה לכ שבשל השק לבא .'"ח אראשו 'ו םירסח 'ב ,םירסח
 ,'סמב הטמשה שיש רמאנ ונחרכ לעו ,י'כו תואצוהה לכב הרסח ןכ הבותכ וז הלמ
 ליצ היהש אלא ,"'ח אראשו 'ו םירפח :'ב, ןוכנ ז"כבו ,הז םע 'םירסח 'מ ל"צו
 םהנש -יתרסה (ט | ,('ד ,בכ בויא 'ךחכי, אוהו "רסהד רסח דחו, דוע
 יתוריעה-- לכ כ (ב כ .(םש יתרעהו ,ט"י ,ב עשוהל ש"מ 'ר) םירפח קוספב
 הירחא כ"עו .ליעלמ-- תיִדפ (גכ .(לשיקו ב'בו שימ 'ר) "לכב, חסונ לע
 .קיחרמ יתא ןידמ שגד

 (ש'יממ רסח ל"צכ- םיבצנ ( ֹח

 .דו"בב ןכו ,א"י ,ב םירבד

 .םולכ וילע אצמנ אל 'טמבו ,מ'ס .בורב רסח-- יתבשהו יז מ
 .('ז ,' םיטפושל יתרעה 'ר) לשיקבו גקמב ןכ- וידבעידיב (ב ו

 --םירבגה (ז .ש"מה תרעהל תודוה א'נ לע יתוריעה אל- ריע הדתא ( |
 המו .א" ,א ה'דו 'ד לאוי ג'מב ורסמנש םיאלמ 'זה ןמ וניא הז יכ ,רסח ל"צכ
 רסח בותכ ןכו .'ח ,טי 'א ה"רל ןווכמה ,"םירובנה אבצ לכ תאו, םש רסמנש
 וילע רסמנו ,הימתמ ביתכהש יפל ,'ל'צכ, יתוריעה - התיהו (אי .לטיקב
 -רועדדה (טי (וט .ןוכנו ר'ובב םעטמ ןכ-בוטה הָשעי (בי ."תיל,
 \ .(ש"מ) 'דב
 ןכ- רל'היתא 'ה ףו וט .ירקה פע חתב -ועעב ₪6 בי

 ג'קמב ןכ- תֶמ יִכ (טי  .חותנה פ'ע ןוכנו ,לטיקבו ב"בב םעטומ
 - הלקשמו  .'סמב ןכ .'הכלמ ןיריבס, יתוריעה -- םכלמ (ל  .לטיקבו
 ,מ'סב ןכו .עיברב אלו ,חותנה פ יע אמדקב

 'סמב ונמנש םירסח ד" ללכב וניא הש יפל ,אלמ- םולשבא (ד  ןי
 ג'סמב רסמנ ירהש ,אלמ וינפלשו רסח ה -יתחא () .ז" ןלהל

 כ"לאש ,ןושארה אוהש רבתסמו ,"יתוחא רמת אנ אבת, םהמ דחאו "ףינעב םיאלמ 'ג,
 לטיקב אוה ןכו .ןושארבכ רסח "אבת, 'סמב בתכנש רועו ,'אנינת, שרפמ היה
 האנש (וט  .המוקמב אלש המשרנ ג'קמב ק'מהו .י"כ לש לודג בורב ןכו ב"בבו
 | | .מ'סב םעטומ ןכ - הָלודג

 לע יתוריעה -יתישע (אכ קב ץמק, יתוריעה--ינוצ (טי די !
 זכק םילהתד ג'סמה יפל - אפ (ב ל  .(ש"מ 'ר) 'תישע, ירק חסונ

 ,ךפהל אוה ק'סמה יפל לבא ,םירסח 'ה ןיב הנמנ א'כ ,וט לש ותואו אלמ ל"צ ה"ע
 - הנה אָב .םלכ םירפסה לכ םיכלוה הירחאו ."ארפסב רסח 'ל, רסמנ ז"עש
 עילת התמגוד אצמנ אלש יפל ,'ג'לתב ל"צכ, הילע יתוריעהו ,ג'לתב יתמעטה
 יטפשמו ,12 הרעה 61 דצ את ' םינומדקה יפמ רטמנ ךכ לבא ,ק'לת ינפל
 גילתה תא קיזחה 8 רצ 'ט תרבחמ ז'כבו א"תב םש ל"רשרו .('6 ףד םימעטה
 תלבק דגנ ומע םיכסהל א'או ,רזפ המוקמב םיעטהל דחא י"כ רחא הטנו ,ט'טל
 ךא ,רעאב םכחה םש םצירעהש ומכ ראמ דע םצירענ אל 'יפא ירהש ,םינומדקה
 חינהל רתויה לכל רשפא זא ,תועטל םילולע םה םג ויה טדא ינב רותבש רמאנ

 'סמ פע רסח- באממו (בי

 ןכו ,יֵרְהַמ (חכ | .(ש'מ אלמ

 .אלהו .וניאש רבד ול ורסמיש םדשחל ןפא םושב א'א לבא ,רבד םנורכומ טמשנש
 םימעטה יטפשמ לכ אל םויה דע יכ קפס ןיאו, (64 דצ א"ותב) בתכ ומצעב ל"דשר
 .םימעפל תמרוגה (םויה דע ונממ תמלענה הבסהש רשפא אלה כ"עו ."ונינפל ולגנ
 תמרונה איה ,תחא הלמב .קילתו ג'לת רובח אוהש ,הרפ ינרקל רזפה תא ףילחהל
 .ב'בבו לטיקב םעטומ ןכו .םילמ יתשב ןאכ תאז

 .לטיקב ןכו .(שימ " אלמ - ינבישי 0ח | ןש
 .י"דו י"כ בורב ןכו .'סמה

 פיע ל רסח -- ץמא (בי
 .מ'ס בורב ןכ - שיא"בֶל סי

 ,(ב"ל ,די הלעמל יתרעה 'ר אלמ ל'צכ- אוב (אכ | ןמ
 יקח יפל אטשפב - מאלו (ה .מ'ס בורב חנמב- רֶׁשא ( זי

 -ברקב (אי .ויל ,זי א'משד 'מה פ"ע רסח-בד כ (ח .המעטהח
 י; ןמ דחא הז .ריבת אכרמב - ול כי אָל (|י .מ'ס בורב השונד 'קה
 הלכאו חלכא 'טמבו ,(ט'כ ףד ט'השמ 'ר) ינימש 'פד 'טמב ורטמנש 'ןיפלחתמ ןיגוז
 .(ש'מ 'י) 'יפ ןיריבס, יתוריעה - ינפ (טי = .ב'בבו לטיקב ןכו .א'כר 'יס
 ה < ,מ'ס בורב ןכ - אֵל (נכ
 התא ןיריבס 'ג:ןמ דחא הז- התע ײכ | .(ש'מ 'יע רסח - סנ ג חי

 .(ש'מ יד גתמ ילב-- ףדרמ (זט .(ח" ,א א'למל שמ 'ר
 ערלמ - המל (אי  .שובש סירטלבו ," אלמ ל'צכ - נביא 6 שי

 ') אכרמב-- רתיבאדל או (בי גמ 'םילהתד ג'סמ פ"ע הפרו
 .מ'ס בורב ןכ - רומחה יליהשבחא (זכ | .לשיקב ןכו .(ז"ט ףד ט"השמ
 פ"ע ןכ וניאו ,ד"וב וררג םהירחאו ,רומחה יִל"השבחא :י'כ תצקמבו
 םֶג (אל  .ןינעב רקיעה איהש ,הביכרל הנכה אלא הניא השיבחה ירהש ,חותנה
 | | | ,מ'סב .אחפטו אכרמב - ל כ ה"תא
 ןדקנה היקזח םשב ש'מה תרסמ יפל אלמד אלמ- םיתיחשמ 00 =

 | ,'ו הימריב
 העמש, :הרעהב (אכ .מ"'ס בורב ןכ .ק"ח גתמב - ושעיו (ךי אכ

 ףוסב " ןביתכ ןילמ 'ו, א"וא 'טמבו ןאכ ג'סמב ."אעמש, אלו ,'ירק |
 .'ח ןנירקו אתובית

 גע חירא היושע הלב היהתש ןפאב הרישה תא רדסל יתלדתשה (א כ
 ל'רשר-- (ירק שעגתיו (ח  .'נ קוספב רדסה לקלקתי אלו ,הנבל

 הח .שַעְנִּמַו ארק י'שרש ול המדנו ,הזה ירקה תומדקב קפקפ 9 רצ 'ט ח"כב
 ךא .א'ה ח'פ םירפוס 'סמב רבכ רכמ 'שעגתיו, ירקחש ונממ םלענ ךיא ,אלפ
 ול סחיל רבדה יאנש יפל ,'תי 'ה יפלכ שעגתיו שרפל א"אש י'שר ןיבה הפי
 איהש ומכ - .ץראה אוה 'שענחיו, אשונ יאדו אלא ,לשמ ךרד 'יפא וזכ תולעפתה
 תושענתההו ,שממ ץראה לע לפונ שערה יכ ,נשומה יונשב ךא 'שערתו,ל אשונה
 רויצו .הילע רשא לכו ץראה ללכ .אוהש ,םלוע :ןבומב ץראה לע ,הארנכ ,תלפונ
 < ץראה שערב הרמגו ריואבו םיננעב םורממ הליחתה תושענתההש ,אוה הצילמה
 ,ףקח חנומ ,אטשפ תמעטה הנוכנ םינשומה לדבה טילבהל ידכ ,ז'כבו .הטמלמ
  'ר) רכז 'לב לעפה אב ,ץראה גשומ יונש ליבשבו .י"כ תצקמב אצמנ כו
 .םינשומה ןיב לידבהל הזכ קד קודקדב וסנכנ אל םילהתבו .('ו ,י תישארב
 - םתולכ (חל  .הילע יתוריעהו .מ'ס לכב השנה 'ה- עמ (גל
 -ימע (דמ  .שימ 'כ ץמקב 'ח- םתימצאו (אמ - .(שמ) אלמ
 0 | // .(ש"מ 'ר) "םימע ןיריבס, יתוריעה
 אלמ- םתושפנב (ןי .(ש'יש ירק םיתכ ןכ-ירחאו (אי ןֶכ

 ראשהו ,(חיי ,א ילשמ ,'גי ,ז רבדמב) .אנשילב םירטח 'ב הנומה 'סמה פ"ע
 -והמשיו (גכ  .מ'ס בורבו לטיקבו ג'קמב ןכ - ינש תֶא (כ  .םיאלמ
 ןאכמו "אלמ 'ב, רסמנ יי ,וכ םשו ה'כ ,אי ,א'הדד 'סמבו י'דו י'כ בורב רפח
 - יעוקתה (וכ | .(ש"מ רסח ליצכ - ודד (דכ  .םירסח ראשהש

 .(ש'ממ טשפ אשב - ירֲחַנ (זל
 .לטיקבו גיקמב ןכ .ושימ 'ר יִרְראָה חסונ לע יתוריעה - יררָאָה גל
 ח'מ, ןיב והונמ אלש ג'ק 'יס א"וא 'סממו 'א תוא 'סמה תכרעממ ךרפומ הז ןיאו
 ןהב שיו תומלש ןניא תורסמה זילב ירהש ,"ןיירק אלו אתיעצמאב 'א ןיבסנ ןילמ
 הימרפ םיקזאה , וטימשה ןהיתשו ,םיטרפב "לז תומיאתמ ןניאו ,תוטמשה
 םירטח 'ג ןמ דחא הז-- הירצ (1ל  .הז תא םג וטימשהש רשפא כ"עו ,('ד ,מ
 זה יי ,ר"ובבו ב"בב ןכו .'סמה פ"ע

 חח יע



 א םיכלמ
* 

 .טרופרע "כ 'סמל םאתהב םירפסה לכב אלמ- רעורעב (ה דכ

 השוגד "ה-- ןע* (ו .גל ,י ב"מדו ח'כ ,ל א'שד סופרבש 'טמה דגנ

 ל'צכ, יתוריעהו .שומשהיו ילב-- השלשיםא (גי .קיחרמ יתא ןידמ מ'טב

 רסמנ ם'דש "ס הלכאו הלכא 'סמבו ב"כ עשוהיד 'טמב יכ  'סמחי פ'ע |

 ,"ש הכ ארקיו (רוצקה ליבשב טהיתומוקמ קר ןיצא םאו םיקופפ 'ח,

 סומע ,ח" ,זכ הימרי .גכ ,בכ עשוהי ,"כ ,וכ םשו ,'כ .וכ םש

 יוכד איירק לכ, :ו"מש 'יס א'וא 'סמבו .'ב ,וט ב'הד ,'ו ,א יכאלמ .'ג ,ט

 םא :ל"צ חוש ףרבתמ זיכמ  .'וכו 'יסו םא םא ח"י ןמ רב קוספ תעצמב םאו טא

 - אָניהת (וי .שסב ףקמב-- םדא"דיבו (די | .לשקב אוה ןכו .םאו

 ..(ט'כ ףד ט"השמ 'ר) יעמש 'פד 'טמב .ורסמנש "ןיגוז 'ו, ןמ דחא הח ,אכרמב

 א םיכלמ |
 ורזעיָו .לטיקבו ב'בב ,ג'קמב ןכו .,חותנה יפל ק"ב -.וילבד 1 א

 - לנד א (זי  .תוריבכ תונורחאה םילמהש יפל ,הארנכ .מיטב ןכ -ירחא

 יתוריעה -ה תאו (כ ןכו-ינדא התעו (חי  .אטשפ אוהש יפל "יב טעטה

 .ק'סמב ה'כ | .'הצרא ןיריבס; - ןקהא (א ל | = .(שימב 'ינ "ןיריבס; םהילע

 ,ט'סב גילתב - ך רב ל (זמ .הרסמהפ"ע קיספב -ךלמ ל| איבנה (המ

 ןכ = וה"נָדא הנה (אנ | .אמדק הירחא ןיאש ק'לת ןיא ירהש ,ןוכנ ןכו

 | | | -.ןוכת ,מ"סב םעטומ

 .ר"ובכ אלדו חותנה ּפ'ע ןוכנ ןכו ,'פה בורב ג"ב -- (ינשהו רפאל (ד |

 - יִּכ (כ .(ח" ףד ט'השמ 'ש םעטומ ל'צכ - ךֶב ארנױב אח

 ושפנב (גכ | .'א ינפל ןירכ הפר 'מהו ערלמ-- המ לו (בכ  .ט'סב אכרמב

 ושפנב | :ד"ב תמעשה העורג המכו .ןוכו ,םירפטב ןכ - והינְדא לבד

 ףא ירהש ,הינפלש לכמ תדרפנ "הזה, תלמ היחת היפל יכ ,והָינדא ר ברד

 ןכו ,חותנה יפל עיברב - יניכה (דכ | .אחפטה ןמ תוחפ קיספמ עיברה |

 יִכ (במ ל | :ןכו ,הֶּפ יִּכ (ל ."כ המכבו ,ר'ובבו לטיקבו ג"קמב

 .מ'סב הפר 'תה- התג (מ .ם'סב םיחנומ 'בב -- תומ

 | .(ה"ס ףד ט'השמ 'ר מ'סב ףקמב - המלש

 - ךדבע  .לונס ינפל אובל ףקול א'א ירהש ,עיברב - המלש ( = ו

 תתנו (ט ."כ לש עירכמ בורב ןכו ,הפר דודיד כ"עו ,אמדק םעטה

 -ךירבדכ (בי .לטיקבו ב"בב ,ג'קמב ןכו ,אלזאו אמדקב -- ךדבעל

 אלש ,ל"ק 'יס א'וא 'טמב 'רו .ךרבדכ :יאחנדמלו ,והיתוכ ל"יקד יאברעמל ןכ

 יפל ,מ"סב הפר 'קה-- ץקיו (וט  .ךרבד ןביתכד ךירבד ג"י ןיב- הז הנמנ

 יע תרמָמה ,תרמָתו ןלהל ןכו ,רסח בתכנש אלא ,לודג הינפלש קריחהש

 "מ 0 קצִמ ,(ב" ,פ םל אלו ,(אל 9 תישָמח ןכו ,וו'ל ,ז ,ביל ,שכ

 ובתכנש פ"עא תולודג תועונת קרושה וא קריחה הלא לעב ,(ז"כ  ,חמ ץקיו

 וער וילע דיני קצ מ הנהו ,הפר ןהירחא כ"עו ,'סמה פ'ע יו וא 'י ןורסחב

 ,נתמה םוקמב חנומ אבש (ה'ל ,; תולמָחו דיי תרמָת לעו .,"כ קוספב

 .םירפסה לכב נתמב 'מהש (א'ל ,זכ ארק ותישְמח דיי תישמח לעו

 ײל וחק (דכ = .לטיקבו ביבב ,עקמב ןכ - ונחנא"םיתש יתלוז (חי

 יל-וחק םוקמב רוחא גופנ אוהש ל"ת .לשיקבו ב'בב ,ג"קמב ןכ - ב רֶח

 םושל ןכו ,אטבמה עבטב הינשה לא קתעת ףקמה עקפ םעטה גופנו ,בר ָח

 רטח - ואביו = .ארקמב הברה ןכו ,(ב" ,9 ן3-אב אל ,('ג ,ש םשדימש

 היתוכד םיאיבנ לכו ח'ג, רסמנ ק"סמב ח"י ,אי א"הרב הנחו .י'כ המכב ןכו ר"ובב

 אלמהו .דחי ואיביו םע ואיבי תללוכה י"כ 'סממ ואיבה ד'ובבו .אלמ א'מב רסח

 - תרטא תאָזו ...ינדא יב|רמאְתו וכ  .'כ ;וס היעשיב אוה

 תאת ...ינדא יִב למאתו :ןשי "כ פ'ע ומיעטה ד"בו ה"ורה

 יקח םע םיאתמ וניא ,ינויגהה חותנה םע הפי םיאתמ ןכש פ"עא הנה .תרמא

 וקספה חכש םעטב םעטומ ונכתל םדקומה הרימאה לעפ םלועלש יפל ,המעשהה |

 ;ג'כ ,ד ;ט ,ג תישארב ומכ ,דבלב טפשמה לש ןושארה רבאה ףוס דע טשפתמ

 (ג181081108 0113 1,924 202264 8 130 8 'ר .ב"כ ,זל :ג"י בל ;ןיצ ,דכ

 .אבה קופפב וער וילע דינו ,ל"דשרל

 ערלמ- ץקמב (0  .ל"צכו ,םירפסה לכב אלמ-- טתומש (ה

 ..םשה לקשמ פ"ע ןוכנ ןכו ,י"דו י'כ 'סה לכב אצמנ ןכו ,ב"בבו לטיקב =

 יסמה פ"ע ה"דח והוסיפדה ר"וב קרו .םירפסה לכב אלמד אלמ - ןוליאו

 תרעה וכרעב ג'הסמה תרבחמ 'ר) הילע ךומסל ןיאו תשבושמ וז הרסמ לבא

 - .'סה בורב ןכ - תיבה = .(ד'פ 'חה

 "דיב מ

 םע א" ,בי ב'הדד 'סמב הנמנ אל ןכש ,ריבתב אלו אכרמב - יהיו (ב ה

 .מ'ס לכב רסח- לכי (ןיכ .מ'ס לכב ןכו ."ירבת םעטב פיר בב

 ב"הדב ד"וב תרעהו וכרעב ד'פ 'חה תרעה 'ע 'ל ,י רבדמבד 'סמב שובשו

 -לע (חכ  .ןוכו ,לטיקבו ב"בב ,ג'קמב םעטומ ןכ -- 'ה"תִּת דע זק

 000 .'סמה פ"ע פ"סב חתפ - שמה

 :ןכו (| = .דרבבו "3 המכב ןכו .חותנה יפל גלתב- םירצ מ (א

 ונמנ א"מק א"ואבו תכרעמב ןכש ,'סמה פ'ע ירקו ביתכ ןכ-- עיציה (י

 ןכו .הז םע "ןיגוז 'ג, ונמנ אלו ," ןירקז אתובית עצמב 'ו ןבתכ 'ג 'ג ןמ ןינוז יב;

 לטיקבו ב'בב ןכ- עָסִמ הֶמלשְךִבִא (6 .ר"בב ןכו ,י"כ הברהב אוה

 קה- תוצקמ (דכ .רשא ןבל ףקמב - ץעיהפצ (וט  .ןוכנו ,ד"ובבו

 .לשיקבו ם"בב ,ג'קמב םעטומ ןכ- דחאה-ףנכ ענתו (זכ .מ'סב הפר

 י"ע הנקתנש יפכ לאקזחי ףוסד ג'סמה פ"ע ל"צבו ,ג"קמב ןכ - תעיברה (זל

 תויהל יואר היה היפל םנמא ןהו .(וכרעב ג"הסמה תרבחמב 'ר) ד"פ 'חהו ה"וורה

 .עירכמה אוהו ,'תיעבר, םלכ םירפסה לכ חסונ ךא ,'תעיבר, ג"ל קוספב הלעמל

 .םירפסה לכב ה'כו ,(ש'מ) אנינת רסחו האמדק 'ו אלמ - תזוזמהו (ה

 תסנל דוב הילע וכמטש י"כ הרסמ התואו ,רורב רבד איצוהל ןיא 'סמה ןמו

 ליאה 'יסו ,םיכלמב אלמד אלמ 'בו . . .. הב רפמנ ירהש ,תשבושמ יאדו ,'תזזמהו,

 !"אראש, ןה המכו .'ביתכ תזזמ אראשו ,ןמש יצע תוחזמ לכיהה ,תישמח תוזוזמ

 םירבדד אלמד אלמ דחאה תא הריכזהש רחא כ"או !ונינפלש דחאה הז קר אלה

 . תמאבו .'סמה ךרדכ ,'דח ןמ רב היתוכד םיכלמ לכו :רמול יואר היה ,'כ ,אי

 ."אלמד אלמ ביחכ תוזוזמ םיכלמו ארתב םתבתכו, :'סמג ה"וורה איבהש י"כ 'סמב

 לבב ותקזחמ חסונה תא איצונ אלו ,"רח ןמ רב, םויסה הב טמשנש רשפא כ"ע

 .'רסח תיל, 'ג קוספ ליעלד 'סמה פ"ע אלמ-- ןופסו (] | .םלכ םירפסה

 ןכו .'ד ,ה א'שד 'סמה פ'ע רסחד רפח-- תתרכ (בי | .ד'ובבו ב'בב ןכו

 פ"ע קיספב- ביבס |לגע (הל | :ןכו ,המי|םינפ (הכ  .מ'סב

 דוקנה ןכש ,'הה םוקמב תארקנה 'לל ךיש שחה - לּהאה (המ  .'סמה

 | | | .עודיכ ,ירקה רחא ךלוה

 יקוספ ט'י ןיב הז קוספ התנמש 'סמה 5'ע ליצכ - ישארדלכ-תא (א ח

 ןכ - ןעי (חי .ד"בבו לשיקב ןכו .(ש'מ 'ר תא תא תא ארפסב

 - דע ףדבעל רמש (הכ  .ד'וש 'ח ,ו ב"הדב ומכו ,םיקיתע י'כ בורב

 ירהש ,אטשפ ךדבעל םעט היהיש א"או .הפר דודיד כ'עו ,ךפהמו אמדק גילת

 אצמנ .ינוינהה חותנה דגנ אוה הנהו ,רתוי קיספמ ןושארה םינש ףדרתמה אטשפב

 ב"כ 1 ב'הדבש וליבקמ תאו הז תא וסיפדה ד"וב - אשנו (אל = .לשיקב ןוכנ

 אוה ונלש 'פמה פ'ע לבא .ק"דרהו י'שר וארק ןכו .י'כ ק'סמ פ'ע תינמי ןישב

 תילאמשו תינמי רבחל 'סמה ךרד ןיאו ,"האירקב ז"י, ג'סמב ןאכ ורסמנ ירהש ,ןיסב

 . תומוקמה 'בב הב רסמנש ונירפסד ק'סמבו .לדבהה לע ררועל ילבמ דחא ןינמל

 .וב אשת, בינה אצמנ דבלב הלאה תומוקמה 'בבש ,איה הנכה ,'ב,

 ,'ךָּתֹבש , שמ ןלהלו ,"ךֶּתַבש  ןאכ "כ פע ד"בב- ךֶּתבש (טל

 ךֶּת בש ארק ןאכש אלא ,ןכ .דומלל ןיא ש"מה ןמ לבא .םשד ש'מב ועיתסנו

 ,ץבוקב יתיארש ומכ ,רעזמ טעמ םה ְךֶּת בש ןאכ םיחסנמה םירפס ןכש ,יאדו

  (ןינעה רובחמ ןכ רבתסמ היה ךֶת בש םיחסנמה י"כ הברה םיאצמנ ןלהל לבא

 'ג :ל"ר ,'ג, רסמנש י'כ ק"סמבש רשפאו .ְךָּת בש םש םג דקנל שילחה ז'כבו

 .מ'סב "ב- איהה (הס  .לטיקבו ג'קמב ןכ- חב ז תֶא (גס .ארפסב

 רֶשֹא (1 .לטיקבו ב'בב ,שקמב ןכ - יָה תיִב"תֹא תונבל (א 2

 קב המנ הז- םדבעיו (ט .מ'סב םיחתמ ישב -- התננחתה

 שי 7[ --



 א םיכלמ

 .ד"ובבו ב"בב ןכו .'סמב 'ו םירסח ןידחימ ןילמ ח"מ,
 .(ש"מ אלט - ןישילשו (בכ .מ'ס לכב ןכו ,'סמה פ"ע

 א ל (בי  .מ'סב ןכו ,הימרגלה תרשמ םלועל אוהש אכרמב - .האמ 6

 - ששב (טכ וכו, שיא (הכ .ןוכנו לטיקבו ; ב'בב ןכ - 37 אב |
 - 'סמב ררבתנ אלו ,םירפסה .לכב ,"דח = ואצי ,(טכ | ימ'סב .חנומב

 איבה ש'מה - םישנליפו 3 שמ ק'חב 'מה - .תוינמע אא
 ,"םישנלפו, וסיפדה ד"ובו ,עירכה .אָלו .הנושאר 'י .םירסחמה-.םירפס חטונ

 דוע אצמנ ירהש ,השובש הארנ הכותמו ,'אמדק די רסחו תיל, ,י"כ הרסמ .פ'ע

 ,לטיקבו ב"בב ןכ ,עיברב - תולעב (וש .א"כ-,אי ב"הדבו-'ט ,| ש"השב
 |רמאיו (בכ .לטיקו ב'ב םהמעו מ'סב ןכ - יִּכ (זט .חותנה יפל ןוכנו

 תישארב) םה 'ד תמאבש ,תשבושמ 'סמ איהו ,"שגדו קספ-םעטב 'ג, :ק"סמב - אל |
 ,ילתפנ ןבל .קיספ אלב שגדב םלכו ,(ןאכו ,'ל ,ב הלעמל ,'ה ,בי םיטפוש ,ו'ט ,חי

 םישונד 'אל, 'ב קר ונל ןיא ויפ לעו ,ותומכ הכלהש רשא ןבל שגר אלב .קיספבו
 .(ןופולחב 'רע (ט" ,ח א'שו ,'ב ,טי תישארב) קיספ ילב "ורמאיו, רחא
 .לטיקב ןכְו "כ המכב ןכו ,חותנח .יפל אטשפב ליצכ -- העורצ כ

 שרופמו ..(ש"מ חתפב-- חקנא (זל ..מ'סב ףקװ חנומב - .םלשורי (\בל
 ורסמנש סירסח 'ט ןמ וניא הז ןכש ,אלמ - יתוקח (חל = .ר'כר ייס א"וא 'טמב
 - .ד"ַמ הימריב

 תרסמ 'רו ,ש'מ) "ךלמה המלש; אלו ,ל'צכ -- המלש ךלמה (ב 'בי
 םהילא (ה  .רו"בבו לטיקבו ב'בב ןכו .(118 דצ רעפניפ פ'רל ארקמה -- -

 - םהילא (ט .ו"כ ,ג הלעמל יתרעה האר לבא ,ףקז םימיעטמה םירפס שי -
 -ינט ק (י גיי 'יס ג"סמב ורסמנש .ארפספ םירסח'ג" ןיב הנמנ אל הז ןכש ;אלמ
 םעשה - יבא (אי .'נבׂש שנדה תיארב ץמק ףטחב אל לבא ןטק ץמקב 'טח

 ןכ- ףיסא ינאו (די | .לטיקבו ב'בב ,ג'קמב ןכו ,אטשפ אוהש יפל 'יב

 '.הריבכ "טכלעילע, תלמש :יפל .,ןוכנו- ,דו"'בב םעטומ

 ארפסד ג'טמה פ"ע רסה - ובשיו (דכ .ארפסד אתקספ ןיב הנמנו ;קיספב

 םירפסב 'בה תושנד יכ ,וחיכוה ר"ב- השמח ב (בל = .ב"כ "יס אילמ

 תרסמ פ'ע ץמקב- םילגעל | .הכלה הניאש ,ילתפנ וב .תטישל איה
 .,'וכ 'יס אא

 לאָתיִבב השע ןֶּכ :םֹומיעטה ד"ובב - ל א"תיבב 'הֿבומה ילע

 .לאָתיִבב חבומה-לע ארק רָׁשא -(תחא הלמ םלועל םתאצוהב
 םעט אוצמל .ידכ ,םהלש ןוקת אלא . ,ןשי סופד וא י"כ הויאמ היאר םוש ילב ז"כו

 'סמב ורסמנש תומוקמ השלשב אמש ומכ ,גתמה םוקמב חנומ הלאב אב אל המל

 עשה) לא תיִבו יעב ,םש לא תיבמ ועסיו :6'1 ,הל תישארבד
 דועו ?הזכ רבדל טהל עטש ימו .ןאכ לא תיִבב לימעהו .(* ,ח
 דאמ הרחש ,הטושפ הנוכהש יפל ,חותנח דגנ םתמעטה * 'וכו ארק .רשא; -קוסֿפבש

 (ג" ,ז סומע האר ,ךלמ שדקמ ריע לא תיבב אורקל איבנה זיעהש לע ךלמל

 חבזמה לע ארק רשא :הנוכה היהת םתמעטה יפל לבא ,חבזמה לע הלאה טירבדכ
 םוקמבש ל"נ 'טמה פ"ע .יונשה ןינעלו ?ונדמלל בותכה אב המו ,לא תיבב רשא

 .הרמאה תא טיאלהל ידכ גתמ .םוקמב חנומ הומיעטה תרשמ ילב אטשפהש

 .מ'סב ןכ ₪ קוספ הטמלכ תופקומ ןתשלש- לאיתיב-לא (א :

 .מ'סב ףקמב - 'ה-רבד (כ . .מ"סב םיחנומ ינשב -חל ש רֶשא (ד |

 --רֶׁשֹא (כ = .לטיקבו ב'בב ,עקמב ןכ .ףקמב-- תייה"אְלו (ח < די
 .ב"ע ג'כ ףד ט'השמ אכרמב- ע בשו (אכ  .מ'סב חנומב

 .חול םיליבקמה תומוקמה לכב ט"העב גהנמכ ,עיברב - םיבותכ (ז = וט

 ,הנוכה ילואו ,ףקול םייואר םלכ חותנה יפלש פ'עא .לטיקב אוה ןכלו = -

 אכרמב - המח ל מו | .תוכלממה יתש תורוק : ללוכה דחא רֿפס היהש
 חסונ לע יתורעה---לע (0  (א'ע "כ ףד ט'השמ 'ר  י'כ ןהמכב
 םימעפ עשת ל"ר ,"ארפסב 'ט, ודצב רסמנ םשו .לטיקבו ב"בב אצמנ ןכ .'ךלֿמ;

 0 'ו רסח - ורתנ (אכ

 -|ךלמה-תא (ט

  אָרְק רשא (ד עי ךלחלו- לאל תיִבב השע ןֵכ

 ילה לטיקבו ג'קמב - הרשא ל (גי - .םיכלמ 'סב "הדוהי ךלמ אסא, אצמנ

 'חהו ה"ור הרפמה פ'ע אוה ןכ - תורצואבו (חי ."ע יתוריעהו ,ץמקב - 

 .מ'ס לכב םישרגב-ואשיו (ב כ .ד"ובב ןכו ,(רצא ךרע ג'הסמה תרבחמב ד"פ

 יי טיי ,(ש'מו טוטפ אוטב 'עה - וסָעכב (ל

 :ןכו עת ירכר (ה = .'טמה פ'ע 'י רטח-- אטחתו (ב זמ
 / < ;(ב'ע ן'כ טיהשמ אכרמב-רהה

 .קיחרמ | ותא שנהב לח - ףֶל 6 .מ'סב חנמב- רָשא (א | ץי
 -לא והלעיו (טי .מ'סב חתפב 'פה-התַפרצ ( (ט

 "והלעיו, תלמש יפל .,חותנה יפל ןוכנ ןכו ,לטיקב םעטומ ןכ- הילעה

 למאי (גכ | .םיתניבש המ לכמ רתוי לבא , 'םש, .תלממ תוחפ קיספמל הקוקז

 לעיו לע רסמנ ןכו ,"ףקח רפוש םעטב 'ב, .ווילע .רסמג-- הי לא

 אב הלאה תומוקמה ינשבש ל"רו ,"םעטב יב, (א" ,ב ב"מ והילֶא

 .םילמח יתשש ,ףקמב | לבא ,ןידכ אלש הנששאױה תואב גתמה םוקמב חנומ

 'א ,חי ;ד"כ חיי ,זי א'למ ףקװ חנומ םעטב והילֲא .המכ רוע שי ,תחאכ תונודנ

 . ר"ובו .לטיקבו ב"בבו ג"קמב םעטומ ןכו .('א ,ב ;ו"ט ,א ב"למ ;'כ ,אב ;ו"מ

 ,ירמנל .תרחא הכל הרסמה תא וטהו ,דבלב ףקזו גתמ הלא ינשב םג ומיעטה

 | והילא א. םימעטומ (א"יו 'א ,ב ב"למב) תומוקמה ינשבש אלא וניא "םעטב 'ב, ןינעש

 םהשו ,םשד ינשה לעו הז לע אלא רסמנ אל ?רה לבא .אחפטו ףקז "הךעסב
 | ."ףקזו רפוש, םעטב

 "תא (הכ ו

 לטיקב .ןכ  .םיתיב = לע (בי .ט'סב ףקמב - באהא-דיב (ט חי
 .מ'סב םעטומ ןכ- םישמחו] תואמ עָברא (טי .ןוכת ,ב'בבו

 .גתמב "ה-ואבנתיו (טכ : .הרטמב ה"כ .וׂשע ןיריבס- השע (וכ

 .ןוכנו "כ | המכב | ןכו ,לטיקב ןכ .אששפב-יהלא (ול .מ"סב

 ףר ט"השמ 'ר סב ןפ-- דיו המ .מ'סב ןכ- םיצע קדתאו (חל
 .('א ,א:הימרי 'ר) "זומתב ג זייל טדוק אוהשכ, יתפסוה "טחניפ טפה, הרעהב- .(ה"ס

 לב - .ךמאיז ודי [- 9 .(שמ .מ'סב .הפר 'גה - תַגָע 0 פי

 = .מ"סב

 .'סמב מש "המאו  ץדבש ב"מ  דחא הח- ראו 0 =
 .וָנְחיֹו (טכ  .עקפב ןכו .הימרנלה תרשמ אכרמב -- סוסו (הכ

 ףקוב - ונעטש (אל .י"כ המכב ןכו .(ב'כ ט'השמ -- הלא-ח כֶנ הלא
 .לטיקבו:ב ב'בב ,ג'קמב םעטומ ןכ- תיִב וכלמ יֿב = .מ'טב ןכו ,חותנה יפל
 ";(דיפ 'חה תורעהבו ,ו"ע "יס ארא לא א'נ- לע (גל

 ה" ףד ט'השמ) אכרמב -- םישנאה בי :ןכו ,- םישנא (י אכ

 טי תישאֹרְבִר 'סמ פ"ע רסחד רסח - והאציו = .לטיקב ןכו |

 .('ט = ט'השמ) .ריבתב - תדרל .מ'סב םיחתמ יש- תֶמ יִכ (וט
 ליעלד ק'סמ פ"ע רפח-םיל לגה וכ | .(דו'בו י'כ 'פמ פ'ע רסח-יביא (כ
 .לטיקב ןכו ..ב"י ,וט

 ןכו (ח" ףד  שהשמ 'צ - םיאיבנה"תא לָארשייךלמ 0 בכ
 ונל הרסמש תרטמה פ'ע רסח ליצכ- שרדל (ח .לטיקב םעטוה

 -"םתלכ (אי ב" כ עשוהבו 'ט ,ט א'שב םהש ,םיאיבנב םיאלמ 'ב קר

 תיל,  :וילע רסמנ לטיקבו  ,מ'ס .לכב רפח - :םיאבנה (בי | .(ש"מ רסח

 .ןוכת ,לשיקבו ביבב ,גקמֿב ןכ < בוט ד אדה פ (גי | ארפסב 'רסח

 יפל ,רסח ל'צ - אל ה .(הי .קיחרֿפ יתא ןירמ השוה 'טה - בוט תרבדו
 .מ'ס בורב ףקמב -- ל כות"םנו (3 2 :ק'סמב שובשו 'םיאלמ ז"י, ללכב וניאש
 ןמ דחא הז .אכרמב--ךֶּפֹה (דל "א םוקמב 'ה.- יתוריעה - הבחה ל
 ןאכ: ןיאו ,ל"'צכ = ךדי  .(ש'כ ףד ט"השמו א'כר 'יס א"וא 'סמ 'ד ףיגז רש
 - ונממ (גמ .מ'ס לכב ףקמ ילב - הָנב רֶשֹא (טל  .(ש'מ) ירקו ביתכ
 >> .ם'סב ןכ- טֿפשוהי-לא (נ ,וצ 'פ ן'סמ פ'ע 'הנממ ןיריבס, .יתוריעה

₪ 

 -- וט --



 ב םיכלמ

 ב םיכלמ

 שרגב - בש (אי  .'סמה פ'ע םירסח םלכ- שרדל (וט ( 6 א
 .הימרגלה תרשמ םלועל אוהש ,אכרמב - ע ךכיו (גי .מ'ס בורב

 .ד"ובבו לטיקבו ב'בב ןכו

 -םיאיבנהדינב (ה 1 .(ש"מ 'רו םירפסה בורב ןכ-הְֶרָעְסַּב (א . ב

 ,לטיקבו ב"בב ,ג"קמב ןכ .נ"זב = - היא (ךי .(ת" ףד ט"השמ  אכרמב

 0 .ןוכנו

 המכב אלמ--ינומ כ .עירכהל ןיא יכ "ערלמ איס .יתוריעה- 9 שפ (ז | ו

 ."כ בורב ןכ-יָנָפ (די .(ד'פ ') 'סמה פ"ע .ליצ ןכו = ,מ"ס
 בורב ןיסב- תשרח (הכ  .(ש'פ 'ר) 'םב ןיריבס, יתוריעה - הב (דכ
 | .ןוכנו ,לטיקבו ב"בב ,ג'קמב ןכ- לודנ" ףצק יהיו (זכ - סה

 (גכ לאקחיל שמ 'רע קלב 'פד 'סמ פע רסח- התא (הכ ד
 המ דע שיא-אצמת יִכ :אלו ,ליצכ - שיא אְצַמ תיֶכ טכ

 .ב'בבו לטיקב ןכו .(העלבה ששח שי הובש יפל ,ד'כ ,ג א'מל יתרעהב יתבתכש

 הנממ ןיריבס - ונממ (טל = .(ש"מ 'ר תימנשל א'פ- תימנשה" לא ול

 .אטשפ אוהש .יפל 'וב םעטה -- ורמאיו (מ .(ןצ 'פד 'פמ)

 - ערצמה (אי .לטיקבו ב"בב ,ג"קמב ןכ .ףקמב - אב- -ךָל (ה ה

 .ב"בבו לטיקב ןכו .'אלמ תיל, ן'כ ,וכ ב"הדב 'סמנ ןכש ,רסח |

 ושורפב ק'דרה בתכ ןכו ,םירפסח לכב .ליעלמ-יתיוחתשהב (חי

 | יי / .(ש"מ 'ר)

 "סה בורב גלתב- םכשיו  .ט'סב ףקמכ-- המש- רלשוו 0-3

 .מ'סב ףקװ גתמב - םח לשינ (גכ .(ח'י ףד ט'השמ אכרמב - שיא

 .מ'ס לכב ן5פ- בקה עבדו (הכ

 לע םג תורזוח "ןורמש רעשבו םילמהש יפל ,עיברב -- לקפב תלפ (א ָז
 - סוס לוק (ו . .םירפסח לכב הפר תלסיס - .לטיקב ןכו  .תלסה

 .ד"ובבו לטיקבו ב'בב ןכו ,(ש'מ) "לוקו, אלו ,ל"צכ

 .חותנה פ"ע ל"צכ - תֹרחְמִמ יהיו (וט .מ'סב אכרמב - אוק (ה
 אכרמב - םישל ש-ןב (ןי .םירפס תצקמ חפונכ .עיברו חנומ :אלו =

 לבא) לטיקבו ב'בב ןכו ,'וינבל א'ט,-וינבלו (טי .("כ ףד ט'השמ 'ר)
 .(ש"מב 'ר

 דחא הז- רמאיו (אי .קיחד ןיד הוה שח- המשיתאבו ב מ
 םירפסה בורב - עגשמ ה .תוטמ 'פד 'סמב ונמנש "ורמאוו ןיריבס, ב"ימ

 הז לקשמ גהנמכ הפר 'מה

 .קיספ וירחא ןיא כ"עו ,לק

 ..עיברב - יהיו (בכ | .(ח"י
 | | = 7 .ה"ובב ןכו דו ."כ

 לע א'ג - לא (וט = ." ,ד ב'שב ורבחכו ,ט'סב ןכ--והגרָהָאו (6
 ףקזו גתמב--וצֹּתיִו ((כ .(ד'פ 'הה תרעהבו ,"ע 'יס א"א 'סמ 'ר |

 ,אנשילב םירסח 'י ןיב םש הנמנש ,'ל א'שר 'סמה פ"ע רסח--והמשיו .מ'סב

 בויא) "יב םשי, תויהל יואר 'םכישארב םמשאו, םוקמבש ,שובש םש שיש אלא

 וניא אוהו ,אטשפ חכ וחכש ,ביתיב אלו ךפהמב -ןַעָי (ל = .,(דוב)-{'ו ,גכ

 .י"דו י"כ לכב ה"כו .('ט ףד ט'השמ םלועל השלש .ףדרתמ
 'א םיכלמד 'סמה פ"ע ל'צכ - םיִתָתֹוְּמָּמֹה .מ'טב חנומב -יִּכ (א- ₪

 ןכו .ג'סק "יס א"וא תרסמ פ"עו ,'ןנירק אלו ת ןביתכד ןילמ 'מ :'ד ,ש | |

 דבכה ןמ םיִתָתֹומְמַה :ביתכה תנוכב ל"ננ .(ש"מ- 'רע ד"ובבו-לטיקבו ב"בב

 הז ןינבב שומשה לטבתנש אלא .דחאל דע םיתמומה רמולכ ;(לַעָּפ) ליבסה

 - ךלטה ןיֵבֹו (זי .םיתמומה :ירקב ונקת כ"ע ,ותנבה המתסנו ,'תומ; לעפב |

 ,ךלמה תיב (טי  .חותנה יפל ןוכנה אוהו  ,ד"ובבו  לטיקב ןכ

 .ה"סק 'יס א"וא תרסמב אוה ןהב יתוריעהש רחאה חסונה - ךלמ תיב (כ

 - חלשיו (טי .תנמ רחא הנמב אלו גתמב-.םכירכמ (ח בי
 רקיע ןכ- דבזויו (בכ .ןוכנו ד"ובבו לטיקבו ג'קמב ןכ .עיברב

 .ןוילגה ילושב יתוריעה "רכזי, חסמה לעו ,לטיקב ןכו ,(ש'מב 'רו

 קספה השועה אוהו ,א"וסנ אל-- ורמאיו (בי
 ב'ש ש'מ 'רו 'םולשה ןיריבס, - םולש (טי

 לש לורג בורב ה'כו ב'בבו לטיקב ןכ

 -אל (אי .(א'ל תישארבל שמ 'ר אלמ ליצכ - לומתכ (ה ןי

 א"א ירהש ,ק"לתב םעטוהש דו"בב שובשו רשא ןבל גילתו ףקמ - רס |

 -ךלמ היִצמא םע (בי .(ג'פ בש זש הירחא אמרק ןיא םא ,וזל
 ײכ בורב ןכ - לארשי-ךלמל רמאָיְו (חי .מ'ס בורב ןכ- הָדֹוהְי
 .חותנה פ"ע ןוכנ ןכו ,ם'סב עיברב - חקל (הכ  .לטיקב ןכו
 יריצה אצמנו ,תארקנ הניא 'ההש רחאמ ,גתמ ילב - חל מ ה-ינב 1 ךי

 .(ה"ס ףד ט"השמ 'רװ מ'סב ןכ-ודבע-דיב (הכ  .םעטל ךומס

 ירהש ,םירפסב לודג שובש עיבר תמעטהו ,ףקח חנומב - '₪ רבריאלו (זכ

 < (םשמ ורבד אב אל=) םימשה תחתמ 'ה רבד אלו :רמאנ ולאכ ,חותנה הלעי הזב

 .הנוכנ המעטהה דבלב לטיקבו .לארשי םש תא תוחמל

 ,ל'צכ - חקפ"רבד רתו (אל .גתמב- ה'ראָק"תאו כ ןמ
 םימעטה תברק םישוע חקפ יךבד רתיו םימיעטמהו .מ'ס לכב ןכו

 ,הלא ,םעבחר םהו ,"םעטב ג" רתיו, :'סמב רסמנ ירהש ,הרסמה דגנו ךרצ אלל
 .םיקיוהי ,והישאי ,ןומא ,זחא ,םתוי ,היחקפ ,םחנמ ,והירזע ,שאוי ,םרוי ,והיזחא

 - רָשא םתוי הל | .םיפב ןכ- הךשע"ששו (גל  .ד" ויהי חקפ םעו
 ."רשא לכו, םירפסבו ,םיבר י'כ פ'עו ,ןאכד 'סמה פ"ע ד"ובבו לטיקבו ב"בב ןכ

 םעטומה גילתהש וריעהו ,'ת לנת-ל א, וסיפדה דרבב - תלגהילא 6 ןמ
 םירפסה לכ שבשל דאמ השק יניעב לבא .לודנ שובש אוה םירפסב

 'רע ונינפל ולגנ םימעטה יטפשמ לכ אל (68 א'ותב ל"רשרכ) ףוס ףוסו ,םלכ

 - לֶע (וש .ליעלמ לצכ - רסאלפ 0 (ח" ,הכ רבדמבל יתרעה

 | .מ'סב ףקמב -- חב ז"םדדל כו  .מ'פב חנומב
 'ל, רסמנ ב"כ ,הכ ארקיוב ירהש ,'סמה פ'ע ל'צכ - תיעשתה ( ןי

 ,'אלמ 'ב, רסמנ 'א ,הכ ב םיכלמבו ,'אנינת רסחו האמדק 'י אלמ כ"כ

 ראשהש כ"א אצמנו ,םירפסה לכב אלמד אלמ אוהש ,'א ,דכ לאקזחיב ורבחו

 הלמהש יפל ,'שה לע םימעטה ינש -- רבש (גי .מ'ס לכב ןכו .תיעשּתה םיבותכ
 אל | אכרמב -ושעיו ((ט  .מ'סב חעמב- רֶׂשא (וט - .ליעלמ
 .מ'סב ףקמב -םיסשדדיב (כ .(א'ע "כ ט'השמ 'ר ט'טב (אגררב

 גתמבו חנתאב חתפב - לֵגְרִנ (ל .מ'סב ףקח חנומב - ןורמשדתא (ד כ
 םניאְו (דל .גתמה טמשנ וב) ב'בבו לטיקב ןכ .ןידכ .הנשארה הרבהב

 תאפמ םגו ינוינהה חותנה תאפמ ןוכנ ןכו ,ט'סב ,ףקוב אלו עיברב - םישע

 ירהש ,('ט ט'השמ םלועל העברא ףדרתמ ונא ףקזהש יפל ,המעטהה יקח

 'ו אנרדב- חכב (ול  .עודיכ ,ןובשחב םיאב םניא ונממ םיתוחפה םימעטה

 7 ,לטיקבו ב"בב ןכו .(ז"כו ו"כ ףד ט"השמ
 - חֹלְחַּב (אי .לאקזחי ףוסד ג'הסמה פ'ע ל"צכ - תעיברה (ט חי

 ילשמו 'א הינפצד ג'הסמה פ'ע והיקזח אלו - היקזח ני = שמ

 הז 'יסבש היקזח לע ק'סמבו ,י"כ לש לודג בורב ןכו ,ב"בבו לטיקב ןכו  .ה'כ

 יבר-תאו ןתרת-תא (י כ .ב" םוקמב ג" ל"צש הארנ 'א קוספ

 יפל ,אלמ ל"'צ - םהיל א (טי .(ד'ל ש'השמ) הימרגלו אכרמב - | סירס

 לכב טעמכ רפה-ותחשהל (הפ .ארפסב םירסח ג", ללכב וניאש

 םלואו .'רסח '4 :וילע רסמנ לטיקבו ,'רסח תיל, :וילע רסמנ ק"סמבו ,'סה |

 :ל"צשו ,טמשנש רמאנה ,םהמע הנמנ אל הז ,'א ,אי ב"שד ג"סמב ונמנ םירסחה 'ז

 .יאברעמכ ל"יק ןנאד ,(ש"מ 'ר) ל"צכ - ירבד ול ודגיו (זל !םירסח 'ח

 .לטיקבו ב"בב ,ג"קמב ןכו

 רסח--יראי .(ה'ס ףד ט"חשמ 'ר ט'פב ףקמב- ףכב (דכ טי

 החנ 'אה הנהו .(ש"מ ל'צכ- ָהיֶתאֹיֵבֲה (הכ |(" הירכזל ש"מ

 -- ביתכ אלוירק תואבצ (אל
 "תואבצ, רסח "כ המכב ןכ

 ." ריתי, יתוריעהו .גתמל םוקמ ןיאו

 "ביתכו ירק א'סבוו הרעהב יתפסוה זע

 ןילמ " ןיב "צ 'יס ארא 'סמב שוריפב רסמנ ןכו ,םיכלמב אלו היעשיב

 ונלש ג'טמב םגו ,'היעשיד תיראש אצת םלשורימ יכ - תואבצ, :ןבתכ אלו ןיירקד

 םלועמ האר אלש ש'מ לעבו .'היעשיד אצת םלשורימ יכ, רמאנ תורבו םירבדב

 וירחאו ,'םיכלמד, ןקתו ,'סמה תא שבש ,טהה י"כ םירפסה תא אלו א"וכא 'סמה תא



 ב םיכלמ

 רבדה לע יתוריעהש אלא ,תונשל יבל ברע אל ינא ףאו .,ך"נת יסיפרמ לכ וררגנ

 םיכלמ לכ, 'סמב-- אבי (ב ל | .(ז'צ א'ואב ד'פ 'חה תרעה 'ר) ןוילגה ילושב

 009% .לטיקבו ב"בב רטח ןכו ,'רסח

 רטמנ-- ויתרצואב ( מב ןכ- ימעדדיִננ והָיקח (ה ר

 - ותואמ ותונשל ידכ ,ויתורצאב ד"ב וסיפדה כ'עו ,ןכ ביתכ 'ל, וילע
 ל"צ ילוא כ"א לבא ,ןכ םהב אצמנש םידחא י"כ לע וכמסו ,'ב ,טל הָיעשי לש
 בורב אוהש ומכ וחינהל יתטלחה כ"ע ."כ המכב אצמנ ןכש ,רסחד רטח
 ."ב"כ 'ב, .ל"צ "ב"כ 'ל, םוקמבו ,ק'סמה השבתשנש דאמ רשפאש יפל ,םירפסה
 | -אלה (ב  .(ש"מ 'ר) תיב לכ :אלו ,ל"ר ,'ל"צכ, יתוריעה-וילכ תיב (ני

 רסח ןכו ,םהמ הז ןיאו ,(ב"כ א'למ ליעל) ארפסב םיאלמ ז"י ונמנ ןכש .רסח

 ,דו'בבו לטיקב

 .ח'כר "ספ  ארא 'סמב ןכ לכל אג יתורעה- לכלו (ח אכ ה
 'רסח םיכלמ לכ, 'סמה ללכ .םירפסה לכב אלמ - וילולנב (אי

 ,לאומש שירד 'סמ פ"ע רסח- םיסעכמ (וט | .יונכב אלש םשח לע רמאנ

 ,רבדמב 'פב) 'סמה פ'ע אלמ-- םתובא  .ביל הימריב שמה הנקתש יפכ

 םגו (זט  ,םהמ וניא הח ,םיבותכו םיאיבנב םירסח 'ה הנומה (הימחנבו םיכלמב
 א'מב ל"נכ) רסח ל'צכ - םיל לגה (אכ  .לטיקבו ב"בב ,ג'קמב ןכ - םָּד
 .מ'טב םיחנומ 'ב- דָבִע רֶשֲא  .(וכ ,אכ

 :םהש ,'סמה פ"ע םיאלמ 'ו ןמ דחא הח ,אלמ ליצכ - ינסיע כה (ז* בכ

 'רכ ה"כ ,דל ב"הד ,ו"ב ,זט ,ז" ,ח לאקזחי ,'ב ,וט ,'ט ,די א'מ לשו ,הז

 | .(סעכ ךרע ג'הסמה תרבחמב ד'פ 'חה תרעה

 .ר'ובב ןכו י'דו י'כ תצקמב ןכו ,ד'פקו א'פ 'יס א"וא 'סמו

 םירפס לכב אצמנ ןכו ,ב'בבו "קמב םעשמ ןכ-'ה רקא 6 ןכ

 .(63 דצ א'ות '3 המעטהה יקח יפל ןוכנ ןכו ,לטיקב אוה ןכו ,י"דו י'כ

 ,'ח ,ד רתסאו ,'ד ,טל תומש 'סמ פ'ע אוה ןכ .ירק םיושעה - םוושעה (ד

 -רשא (בי
 ןכש .לצכ - הַּבְזִמַה זי .ןכת ,דױבב םעטומ ןכ- השנמ הֶׂשֹע

 ןכו ,'כ'כ 'ב, רסמנ ד" ,ומ הלעמלו ,"יחתפ 'ב, ן"ע רסמנ ק'סמב

 ,לטיקבו ב"בב ,ג"קמב ןכו ,היצנדרוקנוקב דקונמ ןכו ,ד"ס 'יס א"א 'טמב רסמנ

 :םהש םינשמ ץוח םירטח "יתרסהו, "יתרפה, לכ ןכש ,רסח ליצכ --יתרסה (זכ

 היגמה ירבדכ אלדו ,'אלמ 'ב, רסטנ םהינשבו ,ג" ,זי א"הדדו 'ז ,אפ םילהתד

 | .'ב עשוהל ש"מב
* 

 ,מ'ס לכב ץמקב הז- יקנ םָד (ד דכ

 םהב בותכש םירפסב לפנ לודנ שובשו ,ל'צכ- והאביו וז הכ

 'סמב םיאלמה םע הנטנ אלש יפל ,רטח ל'צ םת .(ש'מ 'ר "והָאיביו
 -ךלֶמ רצאנדכְבִנ ךלַמל (ה | .ג'כ ,וכ הימרידו ג" ,טכ תישארבד
 -וילע (זי .מ'סב ןכ-םבדותרָשי רָשא (די .טיסב םעטמ ןכ-לבב
 פ'סב חתפ - ףס ה (חי  .מ'סב ןכו .("ש ףד ט'השמ) קיספה ינפל אכרמב
 ול ליבקמהו ,אלמ הז - םתימיו (אכ | .("כ ,טי םיטפוש ש"מ 'ר) 'סמה פ"ע
 - םקיחאןב והילדנ (בכ  .םשד 'פמה פ'ע רסחה אוה ז'כ ,בנ הימריב

 ףקח התמב -יתכעַמה"ןב (גכ  .ןוכנו ,לטיקב ןכו "כ הברהב ןכ
 | .ש"מ 'ר) 'סמה פ"ע רפח - ויח (ל .מ'סב



 = = םינשאר םיאיבנב תומותסהו תוחותפה חול |
 .י"כ בור פ"ע רעפניפ חספ ר"רה לש ודוסימ
 -- (םימושרה םיקוספה רחא תואב תומותסחו תוחותפה)

 תוחותפ

 'דל בכ 'אנ,טי 'דכ 'ח ,בי 'טכ ,ח 'וכ ,ז ח,א = | עשוהי

 םיטפוש

 'אל ,ל 'ב ,חכ 'ד ךות,גכ 'הכ ,בי '",ז 'בכ,ד רכ",ב .א לאומש

 'ז ,ךי 'אל ,אי "חה ,י 'אל ,ה 'דכ . ,ד זץ ,א /

 | ה גכ יא בכ 'בכ,אכ 9, ט,ה ב לאומש
 | י'בכ ,פ 'בכ ,זט 'ז ,בי א םיכלמ

 0 ידי טי | 'בי ,חי ימ ,גי י,ה 'ב ,א ב םיכלמ

 תומותס

 'א ,ה 'דכ 'רי 'ע 'נ 'א ךות ,ד 'ח ו 'ד ,ג 'דכ ,ב 'אי 'ט ,א

 'ב ,ט 'חל 'דכ ךות '" ,ח 'ט 'א ,ז 'וכ 'הכ 'אי 'א ,ן 'בי 'ח

 ידי ,ני 'ו ,בי 'נכ 'כ 'ט 'ה ,אי 'נמ 'ול 'הל 'גל 'בל 'ל 'חכ 'כ 'די 'אי 'ז ,י
 'נס 'בס 'ס 'טנ 'מ 'דנ 'אנ 'ומ 'דמ 'אמ 'ול 'בל 'שי ,וט'וט'ה ,די 'חכ 'נכ

 'נ אכ 'ט ,כ 'נ 'חמ 'טל 'אל 'נכ 'זט 'ט ,טי 'חכ " ,חי 'חי יי ,זי " ,זט

 'המ 'במ 'טל 'הל 'גל 'אל 'טכ 'זכ "וכ 'דכ 'גכ 'בכ 'טי 'זט 'בי 'ח 'ז 'ו 'ה 'ד

 'חכ "וכ 'חי יט ,דכ 'ט ,גכ 'טכ 'כ 'בי 'ח ר,בכ

 עשוהי

 'נכ " 'ח 'א ךות ,ב הל 'בל 'ל 'טכ 'חכ "וכ 'אכ 'ט ,א

 'חי 'די 'ה "ו 'ג א ,ז 'בל 'דכ 'ש " ,ן 'אל 'ל 'אי ױ,נ

 'חי 'זט " 'ב ,י 'מ 'טמ 'המ 'אמ 'הכ 'אכ 'ה ,ט 'הל 'בל 'חכ 'אכ ט ,ח

 'כ 'ח ,וט 'כ ,די 'הכ 'א גי רט 'בי " ז,בי 'מ 'נל 'חכ 'אי נ,אי

 'דל 'טכ 'גכ "ט 'אי 'ב ,כ 'ל ,טי 'אל " 'א ,חי "ו ,זי 'אל 'בכ 'ג ,זט

 'בי 'ד ,א כ 'חמ

 םיטפוש

 'ה ,ה 'א ךות ,ד 'אכ 'כ 'חי 'י 'ג ,ג 'ול 'אכ ,ב 'חכ ,א

 'בכ 'אכ " 'ט ר 'ג,ה 'ד 'ב 'א ,ז 'ז 'ש 'די רן 'בי

 'זי 'ה ,בי 'ט 'ני 'י ,אי 'זכ 'דכ 'בכ ךות'אכ'זט'אי ךות 'ט,י 'זכ'אכ'כ'די ,ט

 'א ,ןט 'אנ 'חמ'המ 'מ 'ול ךות 'הל 'טי ךות 'זט 'ז 'ה ,די 'נכ 'חי 'די 'בי ,גי 'טי

 ול 'גל 'הכ 'שי 'זט 'אי ,ץי'גכ'ב ךות ,זט'הל 'נל 'אל 'גכ 'אכ 'שי 'זט וט 'ט 'ג

 'ד ,ב 'דכ 'זט 'די 'צ יי יז 'ג ,טי 'ל 'טכ 'דכ 'זי 'ומ 'גי 'ט 'ה ,חי 'ונ 'דנ 'דמ

 'זט ידי 'י ךות 'ט 'ה ,א כ 'במ 'דל 'נל 'אל 'טכ "וכ 'גכ 'זי 'אי 'י ךות 'ח
 ינכ 'זט 'ח 'ב יא ד כ'חי רט 'בי'אי 'ה 'ג 'ב ךות ,גכ 'ז 'גי 'אי יח 'ה יד ,בכ

 'א יז 'ה 'ג ,טכ 'הכ 'די ,חכ 'בי ו 'ד ,זכ 'הכ 'ז ,וכ 'גמ 'אל 'א ,הכ
 יי 'ז ,אל 'הכ 'רכ 'בכ 'אב 'בי 'ו ,ל

 א לאומש

 יול יבל יל 'ני 'אי 'ה 'א ,ג 'אי 'ט יז 'ד ,ב 'זכ 'ט 'ד ,א

 'הכ 'אכ 'טי ךות 'בי " 'ג 'ב ךות ,ה 'בי 'ג,ד 'טל

 ױט 'א ,אי 'טי 'י ךות ,י 'ג ,ט 'חי 'ח ,ח 'טכ 'ד ךות 'ג ,ז 'גכ 'כ ךות ,ו

 | יד ,די 'טל 'גל 'אל 'זכ 'בכ ,גי 'אל 'הכ ' ךוח 'בי 'י 'ז ךות 'ו ,בי 'זכ 'דכ

 'ט ,ןט ױל 'וכ 'רכ 'חי 'ט 'ו ,וט 'גל יל 'זכ 'דכ 'נכ 'כ 'טי ךוח 'זי 'בי 'ט יז

 'חי 'ג 'ב ךות ,חי "וכ 'גכ 'כ 'רי 'די ךות 'ו 'ל זי 'נכ 'שי 'ני 'גי ךות "

 'נמ 'במ 'מ 'חל 'אל 'טכ 'דכ 'בכ 'אכ 'אי 'ט 'ח 'ה ,טי 'בל 'אל 'חכ ךות

 יטל ,גכ 'טי 'חי 'זי 'די 'ו ךות 'א ךות ,א כ 'וכ 'בכ 'טי 'י ךות 'ח 'ה 'ג ,כ
 'נכ ךוח 'זי 'זט 'גי 'אי ךות 'י ךות 'ב ,ד כ

 ב לאומש

 יד 'ב ,ג יומ 'מ 'חל 'וכ 'חכ 'בכ 'בי " ו ,ב 'ננ 'אל ,א

 יח 'ה 'א ,ה 'ז "שט הט 'די 'ע 'בי ר 'א ,ד 'נכ חט 'רי

 .'בל 'אכ 'אי ,ח 'אנ 'נ 'טל 'זל 'וב 'בכ 'בי ,ן 'ע 'י ,ו 'בל 'חכ 'הכ 'ב 'וט 'די
 'ני " ר ,אי 'טכ 'הכ 'ז 'ני ,י 'חכ 'בכ 'ני 'ט 'א ,ט "וס 'גנ 'נמ 'מ "ול 'דל

 'אל 'דכ 'כ 'ד ,די 'דל 'בל " ,ני 'גל 'דכ 'אכ 'טי ,בי 'גמ 'אל ךות 'חכ 'הכ

 'המ ,חי 'דכ 'זט 'י 'ז 'א ,ןי 'דל 'חכ 'כ 'די 'ז ,זט 'דל 'בל 'דכ 'ח ,וט

 | 'אנ 'מ ,בכ 'זכ 'ט ,אכ 'גמ 'דל 'הכ ,כ 'אכ 'די ,טי

 א םיכלמ

 'דמ 'אמ יל "7,ד 'זכ 'ג ,ג 'בכ ,ב 'חי 'זי ךוח 'די ,א

 'חכ ,ט 'טכ 'דכ 'וט ,ח 'כ 'ב ,ז 'גל 'גכ 'ז ,ן 'וכ 'שי ,ה

 = 'הכ 'טי 'גי ,גי 'בכ 'י ו ,בי 'כ 'ט 'בי 'ג ,אי "ול 'בל ךות 'טכ 'זי ,י 'זל

 'אמ 'נכ 'ו ,זי 'כ ,ןט 'חל 'אל "וכ 'בב 'זט 'בי 'ז ,וט 'טכ 'בב יט 'ז ,די

 'הל 'ל ,גכ 'וכ 'חי 'אי ,אכ 'אכ 'אי 'ג ,כ 'זל 'דל 'אל 'טי ,טי 'וט 'ח ,חי

 יוכ 'דכ 'ז ,הכ 'כ " 'ז ,דכ

 ב םיכלמ

 = וע



 הנשה לכל תורטפהה חול
 :ותארוה בחרל וקח)

 ,םיררפסל 'בב -- 'ה ,במ תיעשי : תישארפ

 .םיזנכשאל 'אי ,גמ =

 ,'שאל 'ו ,הנ ,'פסל 'אי -- 'א ,דנ היעשי :חנ

 | .'זו ,אמ -- 'זכ ,מ היעשי :ךל |
 '.שאל "חל ,'םסל 'דכ -- 'א ,ד ב"למ : אריו
 ,'בל -- 'א ,א א"למ : הרש ייח

 .'ח ,ב -- 'א ,א יכאלמ : תדלות
 ,'\ ,גי -- 'ז ,אי עשוה : 'פסל אציו

 .איבנה ףוס דע 'גי ,בי עשוה : 'שאלו
 ,איבנה ףוס דע הידבע ןוזח : הלשיו
 ,'ט ,ג -- 'ו ,ב סומע : בשיו
 .'ב ,ד -- 'וט ,ג א"למ : ץקמ

 "א ,חל -- 'וט ,זל לאקזחי : שניו

 .'גו -- 'א ,ב א"למ : יחיז

 2 ,'ד ,ב -- 'א ,א הימרי :'פסל תומש
 | ,'רב ,טב -- גולרב "ו ,זכ היעשי : 'שאלו

 י א ,5 --- גולדב 'הכ ,חכ לאקוחי : אראו
 | / א ,זמ -- 'גי ,ומ חימרי :אב

 .'א 0 'א ה : פסלו ,'ד ,ד םיטפוש ; .שאל חלשב

 .'ז ,ט -- גולרב "שאלו ,'פסל 'א ,ז -- 'א ,ו היעשי : ורתי |
 א ,דל -- חרזחבו 'ח ,רל הימרי : םיטפשמ

 | = די | -- וכ ,ה א"למ : המורת
 = א ,דמ -- 'י ,גמ לאקזחי : הוצת

 'ב : 'פסלו 'א ,חי א"למ :'שאל אשת |
 ,'זב הב ?יי ,ז א לב } . 'פסל לחקיו

 .'א) -- 'מ ,ז א"למ :'שאלו

 | ,'אנ -- 'מ ,ז א"למ :'פסל ידוקפ
 ,'בב ,ח -- ,ז א"למ :'שאלו |

 .'דכ המ - -- | אב ,גמ היעשי : ארקיו

 ,'דכ ,ט -- גולרב 'אכ ,ז הימרי : וצ
 .'חי ,ז -- 'שאלו ,'פסל 'ב -- 'א ,ו ב""מש : ינימש
 ,'ב ,ה -- ,במ ,ד ב"למ : ץירזת
 .'א ,ח -- 'ג ,ז ב"למ :שרצמ
 .איבנח ףוס דע 'ז ,ט סומע : (םישדקר) ירחא
 ,'אכ -- 'ב ,ב לאקזחי :'8ס? םישדק

 ,'זי -- 'א ,בכ לאקוחי :'שאלו

 .'א ,המ -- 'וט ,דמ לאקזחי :רמא
 .'גכ -- ק"קלו ,'חכ -- 'ו ,35 הימרי :רהב
 = -'וט ,זי -- 'טו ,זט חימרי : יתקחב
 .'גכ -- 'א ,ב עשוה :רבדמב

 .'א ,די -- 'ב ,גי םיטפוש : אשנ
 .'ח ,ד -- 'רי ,ב הירכז : ךתלעהב
 "א ,ג -- 'א ,ב עשוהי :חלש
 .'גכ ,בי -- 'דו ,אי א"מש : חרק

 - 75 -- 'א ,אי םיטפוש : תקח

= 

 טי =

 א"'למ : (זומתב 'זיל םדוק) םחניפ

 וניזאח

 שאלו ,'א ,וט א"מש : 'פסל רוכז תשרפל |
 .חרפ תשרפל

 היעשי : חספ לש 'ח םוול |

 (ללכב "דע, אלו ,רע

 .,יט \ -- '| ,ה חכימ : קלב

 א ,ב -- "ומ ,חי

 .'ד ,ב --- 'א ,א הימרי : (זומתב 'זי רחא) תוטמ וא סחניפ
 ,'ג ,ד -- 'פסלו ,'ח ,ג --- !שאל גולדב 'ד ,ב הימרי : יעסמ

 ,'חכ -- 'א ,א היעשי : םירבד
 .'זב -- 'א ,מ חיעשי :ןנחתאו
 .'ד ,אנ -- די ,טמ היעשי :בקע
 .'\ ,הנ -- 'אי ,דנ היעשי : האר
 | .'גי ,בנ -- 'בי ,.אנ היעשי : םימפש

 ה ,חנ -- לולאב 'דיבו ,'אי -- 'א ,דנ תיעשי : אצת
 א ,אס -- 'א ,ס היעשי :אבת

 'י ,גס -- 'ו ,אס היעשי : (ךליו) םיבצנ
 | .'א גב -- 'א ,בב ב"'מש :

 ,ףוסה רע 'א ,וס היעשי : ח"ר תבשל
 "א ,אכ -- 'חי ,כ א"מש :שדח רחמל =

 .'חי ,בי--!א ,בי :'שאלו 'זי ,אי ב''למ
 .'הל-- 'ב }

 א ,ן5 -- 'שאלו ,'פסל 'ז5-- 'זט ,ול לאקזחי :

 .'טי ,ומ -- 'זט ,חמ לאקוחי :'שאל שדחה תשרפל

 .'זט ,ומ --- 'חי ,המ לאקזחי : 'פסלו

 :'פסל םילק ש תשרפל

 .'ח ,ד -- 'די ,ב הירכז : הכונח לש 'א תבשל
 אנ -- 'מ ,ז א"למ : חכונח לש 'ב תבשל
 ,ףוסח דע 'ד ,ג יכאלמ : לודגה תבשל
 ,'ב ,ו -- 'ב ,ה עשוהי : 'פסל ,חספ.לש 'א םויל 0

 | א ,ז -- 'ה ,ג : גולרב 'שאלו

 .'וכ --- גולדב 'א ,גב ב"למ :חסּפ לש 'ב םויל
 .'וט ,ז5---'זל ,ופ ק"קבו ,'א ,זל לאקזחי : דעומה לוחו תבשל
 "א ,גב -- 'א ,בכ ב"מש : חספ לש 'ז םויל

 א ,ני --- 'בל ו

 .'גי ,ג -- גולדב 'א ,א לאקזחי : תועובש לש 'א םויל
 .איבנה פוס דע 'כ ,ב קוקבח : תועובש לש 'ב םויל
 .'ט ,ונ -- 'ו ,חנ חיעשי : תחנמב רובצ תינעתל
 .'רב ,ט -- 'גי ,ח הימרי :תירחש באב העשתל
 .'אי ,ב -- 'א ,א א"מש : הנשח שאר לש 'א םויל
 .'5כ -- 'א ,אֹל הימהי : ח"ר לש 'ב בויל
 גולדב ךליו '99 ,'ב ,די עשוה : הבוש תבשל

 .'א ,ג לאוי -- וניזאה 'פלו ,הכימ ףופל --
 א ,טנ -- 'רי ,ונ היעשי : רופכ םוי תירחשל =

 .איבנה לכ ,הנוי :רופכ םוי תחנמל
 ,ףוסה רע 'א ,די הירכז : תוכס לש 'א םויל
 .'בכ ,ח -- 'אנ ז א"למ : תוכס לש 'ב םויל
 ,'זי ,ט5 -- 'חי ,חל לאקזחי :דעומה לוחו תבשל
 ,'א ,ט -- 'דנ ,ח א"למ : תרצע ינימש םויל
 "א ,ב -- 'א ,א עשוהי : הרות תחמשל




